
(131)لذ!لز!ائ!لباعقي!ئحئسلغ

ي!لآل!مم!نيمالت!ة

لأجم!هجص

ء--هـ6-

كقؤطأ،ومحي!(!أ،ؤ!ك!أ

تألبف
غشقانبنفهدبنناصربنثاهرد.

جمتنننشبن

تايزرلأ
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رضاف!بهآكلمالتتئلا

!!

خمئفعا،ذظ!خمقفا،ذقككأ
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55-هعلى

اهـ254الرنمد،مكئبة

لملشمرء/لطلملوطنقةفيبمهـصمكت!هفصسة

فهدناصرثدر.غشيك

/ثالرضرورثها.-رسلمعليهالغهصلىمحمدالنبلطنخثمرممالة

هـا524االريض-غمميكفهدناصر

.سما.ص

0699-.اا-933-:رلمك

العنواناالنبويةالعميرة-ا

923ليوكلا

6181/5214:لحالايدارقم

0699-.ا-933-ا:رلمك

1816/1425

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!ئ!أيى!لآل!ع!يغ

لأاض!يهجص

ضض-هـ،-
حمقز!أ،ومحي!(!أ،ؤأفك!أ

تأليف
غشيانبنفهدبنناصربنثامرد.

الرشئدقكهعمتة
قا!ت!لت

http://www.al-maktabeh.com



ثحفؤظةالطقوقتجئع

الأثالطقه

ص؟..ه-هـا362

ناشرونالرشدمكتبة

الحجاز()طريقالرحمنعبدبنمحبدالهالأيرضارع-الرياش-السعوديةالعربيةالمملكة1ا؟

4573381فحى51،395،هانف49114الرياف!7522؟.بص.

ا!!4!هه،ا!:اله!ول4!كلر!5ء.!

:عا(!"ء*3.*33!0،.4!دول

1052302فاكى0051502هانف-الرباضفهد:الملكطروشس،

6055835فاكى1055854هاتف:المكرمةمكةف!م"

8383427فاك!0060834هانف-النفاريفراىضارع:المنورةالمدينةطع"

6776354ناص6776331هاتفالطائرةيدان:جدةلمح!83

1358،23ناكس142232،هلايف-المديةطريقبريد.:القصيمفع8

7023173تلناكى-نصلالملكثارع:أبها!3.

1847348فاك!5660815هاتف-الخزانثارع:اكطمس"

الخا!طيو*ؤنا

50،6274هاتف-الرضدمكنبة:الظصة

479107هانف-حزمابخادار:بيروت

316703فاك!316203هانف-التونجقوراقة-البيضاءالدار:المغرب

653706نفها-يأئارادار-ءصنعا:ليمنا

684122197جوال2906584هانف-الأثريةالدار-عطن:الأردن

49ه3كي-578339هاتف-النرباءمكبة:البحرين

00433378فاك!89994333هلايف-لتوزيعدىمكتبة:الاممارات

6686132ماتف-الثائردار:سور!ا

4863533هانف-القمابنمكنبةتطر:

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


مةالمقك

ونشتملعلى:
الموضوعاختيارسبب-

السايقةالدراسات-

فيهاومنهجيالرسالةلموضوعاتمجملعرض-

البحث.-خطة

http://www.al-maktabeh.com



هةالمقلى

ئضللومق،لهئصلفلااللهيفد؟من،وتسثعيئه،نخقذة،دلهالحمذن11

عبذهمحمدآأنوأشقذ،لهشريكلاوحذهاللهإلاإلهلاأقوأشهذ،تههادقيفلا

بعد()؟(.أما.ورسوئه

بهاتحياوسيلةلهموجعلآدمبني-سبحانه-الرحيمالرحمنخلقفقد

فمن؟صدوزهمبهاوئشفى،بصائزهمبهاوتهتدي،نفوشهمبهاوتطمئن،قلوئهم

وهذهصنكآ.معيشةلهف!نعنهاأعرضومن؟يشقىولايضلفلابهااهتدى

.للناسهدايةوالمرسلونالأنبياءيحملهاالتي(والرسالة)النبوةهيالوسيلة

الميتة-كالأرضالدنيافيهاأصبحتالزمنمنفترةالبشريةعلىمرتوقد

أغلبعلى-وخيمت،الرسالةتحملهاالتيالهدايةلانعدام-بقاعهامعظمفي

رضي-الأزديثعلبهبنجمتادالصحابياصلامفيسببأالجامحةالنافحةالكلماتهذهكانت)1(

هذهمنيزقيوكان،شنوءةازدمنوكان،مكةقدمضمادأ"أنعباصابنفعن-؟عنهاله

رأيثأنيلو:فقال.مجنونمحمدأ!إن:يقولونمكةسفهاءفممع،،الجنأصالريح

هذهمنأيىتي)نيمحمديا:فقال،فلقيه:قال.يدفيعلىيشفيهاللهلعلالرجلهذا

دله،الحمد)ان!اللهرسولفقال؟لكفهلضاء،منيديعلىيثنمياللهدان،الريح

فأعادهن.هؤلاءكلماتكعلئأعدأضماد،:فقالقال،الحديث0،0.ونستعينه،نحمده

وتول،الكهنةقولسمعتالقدأضماد،:فقالتال.مراتثلاث!اللهرصولعليه

تال.البحرناعوسبلغنولقدهؤلاء،كلماتكمثلسمعتفماالشعراءوقول،السحرة

قومك،)وعلى!:اللهرسولفقال.فبايته:قالالاسلامعلىأبايعكيدكهات:فقال

الصلاةتخع!باب،الجمعةكتاب،صجحهفيمسلمرواه..،،.قوميوعلى5:قال

وقيل:،ولجتهالبحر،عمق:البحروناعوس46.حللنوويشرحهمع6/157والخطبة

/هالأثيرلابن،الحديثغريبفيوال!نهاية،6/157للنووي،مسلمشرح:انظر.وسطه

جاءثمالعلميطلبفخرجيتطببوكان!،للنبئصديقأضمادوكان)نحى(.مادة81

رقمالترجمة2202/حجرلابن،الصحابهتمييزفيالاصابة:انظر.يالنبيئحثوقد

4177-
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علىتعالىاللهمنحتى،للناسالنبوةتنقلهالذيالنورلانقطاعالظلمة-أرجائها

الناسأحسنجمضاللهعبدبنمحفد؟المسداةوالنعمة،المهداةبالرحمةالعباد

أمئه.خصائصوأوفرهم،فضائلوأكثرهم،آيةوأعظمهمنسبأ،واعلاهمخلقآ،

اللهأرسله،للرسالاتخاتمةللدينمكملةجاءتورسالته،للناسأخرجتأمةخير

منيرأ.وسراجآب!ذنهالثهإلىوداعيآونذيرآمبشرآ

:الموضوعاختيارسبب

كنتعندماب!أمحمدنبوة)إئباتبموضوعالخاصالاهتمامعندينشأ

محمدالاماملجامعةبعاكبأمريكاوالإسلاميةالعربيةالعلوممعهدفيللعملموفدأ

من-الملحةالأسثلةمنكثيرآواجهتإذ-اللهسددها-الإسلاميةسعودبن

نبينارسالةصحةعلىالدامغةوالحججالقويةالبراهينعن-غيرهمقبلالمسلمين

السليم،والمنهجالصحيحالوجهعلىاثباتهاوطرقتقريرها،ووسائل!،محمد

هذهيجمعكتابوجودتيسردان،الفلاسفةوكلام،المتكلمينفلسفةعنبعيدآ

اجمعين.الناسعلىوسيلةبأيسرالحجةإقامةليمكننافحسنالمطالب

السؤالعينينصبجاعلآالمهمالموضوعهذافيالبحثبدأتهناومن

التالي:

علىالحجةلإقامة؟للحالم!محمدصدقأدلةوجوهنبرزأنيمكنكيف

ع!؟.النبيئدعوةبصحةعقللديهمنكلتقنعباهرةوحججقويةبدلائلالناس

السابقة:الدراسات

:أقسامإلىئقتئةفوجدتهاالموضوعهذامصادرإلىورجعتالبحثبدأت

إيمانآليزدادواالأولالمقامفيالمسلمينتخاطبالتيالكتب:الأولالقسم

الشريفةالمطهرةالسنةمن،النبوةدلائل9بجمعمؤلفوهااعتنىوتد،إيمانهممع

يلي:ماوأشهرها)1(القسمهذامنالكتبواهم.الخصوصوجهعلى

كل(.351)تالفريابيمحمدبنجعفربكرلأبيا،النبوة"دلائل-ا

043!(.)تالأضتهانياللهعبدبناحمدئعيملأبي"،النبوة،دلائل-2

9،اصللخاوي،،بالتوبيخ)الاعلان:فيالنبوةدلائلموضوعفيالمؤلفةالكتبانظر)1(

65.-62صالمنجدالدينلصلاح!"،اللهرصولعنألفماو)محجم

8
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بنأحمدبكرلأبي،الشريعةصاحباحوالومعرفةالنبوةأدلائل-3

(ص458)تالبيهقيالحسين

.ص(535)تالأصبهاننمحمدبنإسماعيلالقاسملأبي،،النبوة"دلائل-4

الكتبعلىالوقو!المراذكانإذالمنشودبالغرضتفيلاالمصادروهذه

إسلايمفيسببآلتكون،المتنوعةالمختلفةبالدلائل؟ابتداةعتحنبوتهصحةتقررالتي

بعدإيمانآالههـءتزيدالمصادرتلكبينماهذا،زمننافيسيماولاكفر،بعد

الثاني.القسمالىفانتقلت،إسلام

بالدلائلوتقريرها!نبوتهلإثباتتمخضتالتيالكتبوهي:الثانيالفسم

منها)1(.واحدجنسعلىالاقتصارأوالردودعنبعيدآعامبشكلالمتنوعة

فيأئقتالتي-المتقدمة-الأصليةالمصادرإن:أتولأنالمفاجئمنولعل

ومن-الأسفمع-المتكلمينمنمؤلفيهاوخلجدآ،قليلةمصادرهيالقسمهذا

أشهرها:

لا؟جدأصغيرةرسالةوهيهـ(،255)تللجاحظ!النبوة"حجج:كتاب-ا

)2(.العلميةالمادةقلةمع،المذهبمعتزليومؤلفهاالمنشود،الغرضبتحقيقتفي

التأليفعنوتقصيزهمإحجاقهمعصرهعلماءعلىفيهاالجاحظأنكروقد

رضي-عثمانجمعمثلمابالتأليفكأآياتهجمعضرورةإلىونئه،الفنهذافي

شحذفيسببآكانالأمرهذاولعلواحد)3(،مصحففيالقرآنآيات-عنهالله

بعد.فيماالدلائلفيألفمنهمم

فيلاالتأليففيكانالتقصيزأنعلىالتأكيدبابمنهناأنئهأنوأحب

يعرضها.منإلىتحتاجولكن،قائمةفالحجة،الحجةقصور

رتنلابنع!(،محمدالنبيئنبوةإثباتفيوالدولةأالدينكتاب-2

وحديثآ-قديمأ-كثيرةكتبالخصوصوجهعلىواالمعجزات()المبشرات،قسمفيكتب)1(

75-وص،16صالمنجدالدينلصلاح!،،اللهرسولعنألفماامعجمانظر:

.83

تقديم،للجاحظ،الكلاميةالرسائلأضمنصفحةوعشرينصبعفيمطبوعةرصالةوهي)2(

)طريقةمبحثفيتقدتهاوقد،157-013صمنعلحمابوعليد.وشرحوتبويب

الرصالة.هذهمن172صانظر:0،0.المتكلمين

131.ص-الكلاميةالرصاثلضمن-للجاحظ،النبوةحجج:انظر)3(
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الدلائل،فيكتبماأفضلمنهذاكتائهئعدص(247سنةبعد)توفي،الطبري

وكاتبه،مجهولشبهالكتابأنالاهـ،نبوتهعلىالاشدلالاتفينوعحيث

أسلوبه.فييسيرةصعوبةمع،كعنوانهالغموضيلفهمغمور)1(

منوهوهـ(415)تالجبارعبدللقاضي،،النبوةدلائلأتثبيتكتاب-3

)2(.المعجزاتفيالدلائلحصرمنهجهمومن،المعتزلة

هارونبنالحسينبنأحمدالحسنلأبيص،،النبيئنبوة"إثباتكتاب-4

فييطعنمنعلىالردتأليفهمنوغرضهص(،421)تالزيديالحسنيالهاروني

الفلاسفةطريقةعلىيعتمدوالمؤلف،وغيرهالراونديكابنالقرآنفيويقدحالنبوة

الاستفادةاليومقارئعلىمعهيتعذرالذيالأمر،الحجاجفيالمتكلمينوأسلوب

ت)الماورديمحمدبنعليالحسينلأبيأ،النبوةأأعلامكتاب-5

فيالبحثأفردممنعليهاوقفتالتيالكتبأفضلمنالكتابوهذاهـ(،045

يعودتراهالدلائلمنمجموعةيذكرأنبعدولكنه،المختلفةبالدلائلنبوتهإثبات

)3(.فحسبالمعجزقبيلمنويجعلهاالمتكلمينطريقةإلىبها

)1(

)2(

)3(

مقدمةفيوالكتابالمؤلفعن،نويهض)عادلالكتابمحققبهاتامالتيالدراسةانظر:

-5.3صالتحقيق

،النبوةدلاثل)تثبيتنفسهاليهابفينظرنا)ذاأماالاعتزاليللمذهبالمريرحيثمنهذا

اطارداخلالكلاميلتزمفلاأحيانأالقاعدةهذهعنخرجقدالمؤلفبأننجدفسوف

الى!اللهرصولكئحتفيذكربابآعقدالمثالسبيلعلىأنهذلكومندائمآ،الممجزات

صالنبوةدلائلتثبيت:انظر،نبوتهدلائلمنأنهاعلىفيهاجاءلماودراسته،الملوك

علىدليلآواتبن!ريينالسابقينفي!سيرته:عنالمؤلفوتحدثبحدها.وما511

تحررأالاعتزاليمذهبهمنالمؤلفتحررولو527،صالصابقالمصدر:انظر.النبوة

.الموضوعهذافيلأجادكاملأ

المعجز.قبيلمنوجعلهاعادنبوتهدلاثلمنوأخلاقهالرسولفضائلأنقررفحينما

ومنها:،الغاليةالكلاميةالنزعاتبعفقالكتابعلىويلاحظ202.صالنبرةأعلامانظرة

أحسن:قالحين،نفسهعندمنالرسولبهاجاءالتيالريعةكونباحتمالقوله-ا

خىوضعهاحسنوتدبييراستقر،حتىشرغهابتكردينفيسياستهوصحة!،سيرته

،معروفغيرإلىألديهم(،معروفعنبهوصرفهم،مألوتعنالأمةبهنقلاستمر،

الحجةفهيشرعبمامأمورأكانولئن...وطمعأخوفأوانقادتطوعآال!نفوسبهفأذعنت

=:ومنها215.صالنبوةأعلام!"االباهرةالآيةفهيفيهامجتهدآكانولثن،القاهرة
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نبوته!)ثباتفيالأصليةالمصادرمنكتبماأفضلإنقلتإنأبالغولا

والاستفادةعنها،التنقيبلزمولذلك،يلنبوتهالمنكرينعلىالردودثنايافيكان

،الموضوعهذافيللكتابةدفعنيماوهذاأمهاتها،دابرازغيرها،معوجعلهامنها،

والسداد.التوفيقالثهمنراجيأ،ملحوظاتمنذكرهسبقماتفاديمحاولآ

فيها:ومنهجيالرسالةلموضوعاتمجملعرض

وحاولث،الرسالاتالىالضرورةئظهر(تمهيدي"ببابالرسالةصذرث-

كثيزنبذإذ،الهدايةمصدردونمنائخذتالتيالضلالةمصادرأهدمأنفيه

ثمالسماء.منالمنزلالوحيعنباهوائهمواستغتؤاالأنبياء،طريقالناسمن

سائرفيالتحريفوقوعبعدع!محمدالرسولرسالةالىالحاجةبيتث

.الديانات

إثباتفيالسلفبطريقةفيهالحديثصذزثللرسالةالرئيسيالبابوفي-

لأنللباحثينفتحهذاوفي)ثباتها،فيالقرآنطريقةإلىفيهوأشرتغ!،نبوته

وائباعها.القرآنطريقةفيينظروا

السلف-بمنهجآخذأض!رنبوتهاثباتفيالمختلفةبالطرائقاعتنيت-

نادون!معجزاتهفينبوتهدلائلتنحصرلااذذلك،في-اللهرحمهم

مقابلفي-نحوونبوتهدلائلفيالسلفمنهجسأبينولذلكبمعجزةيطالبوا

مذهبفيالقولحققتثم،النبواتفيكلامهمخطورةوبيانالباطلةالمناهج

مننفراليهذهبوماع!،نبوتهعلىالاستدلالطريقةفيالمتكلمين

دتنى.رسالتهإثباتفيالمتأخرين

عشراثنيإلىعنديوصلتوتد!نبوتهعلىالدلائلبأمهاتاعتنيت-

الرسالة.لبتشكلأساسيآ،دليلآ

73.-72صالسابقالمصدر:انظر.القرآن)عجازفيبالصرفةقوله-2

وجدتهحتى،عنهرأعتذرلهاتاولوكنت،بالاعتزالمتهمأهو:الصلاحابنقال

الذهبي:وقال18/67.للذهبيالنبلاءأعلامسير.،..أقوالهمالأوقاتبعضفييختار

نأينبغيولا5:حجرابنوقال،3155/الاعتدالميزان،معتزليلكنه،نفسهفي"صدوق

4.026/الميزانلانالاعتزل،اسمعليهئطلق

الثانيةوفي،بالفلاسفةالأولىفيتأثرهعلىيدلالسابقتينالمسألتينفيآنفآذكرئهوما

بالمعتزلة.
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ماعلىفيهااقتصرتكماوضوحآ،أشدهاعلىالبشاراتذكرفياقتصرت-

كثيرألأنوذلكالحاضر؟الوقتفيالمطبوعةكتبهممنالكتابأهلأيديببنهو

طرأقدنصوصوهي،المتقدموناعتمدهاالتيالنصوصيستعملالباحثينمن

أحيانأ.الحذتبل،التحريفتلوالتحريفعليها

نبوته،علىالآياتوأتوىالدلائلأعظمهوالكريمالقرآنأنشكلا-

لهايعدلمحتىتتوارىرت!نبوتهفيالمؤئفةالمتقدمةالكتبجعلالذيوهو

العربيةلغتهمضعفتقدأنفسهمالعربانوهو:إشكالهنايبقىولكنذكر،

فقههعننضلأاللهكتابمعانييفقهمنهمكثيريعدفلمالحاضر؟الزمنفي

سعيتولذلك،العربيةمنحرفأيفقهونلاممن؟بغيرهمفكيف،اعجازهلوجوه

مبحث:فى

القرآنكونمعنىإلىالقارىبيدآخذأن،الكريمالقرآنالكبرىإآيته

القرآنمنبنماذج،القرآناعجازعلىقاطعةواضحةأمثلةضربدالىمعجزأ،

السلفعندكانلماتقريبعمليةإلاهيوما،العالمينعلىالحجةبهاتقام

تريب.

المسائللبعضالجديدةالمباحثبعضأستحدثأنالمستطاعقدرحاولت-

!)نمانوعها،علىينصوالمولكن،كتبهمثنايافيالأولونعلماؤناطرقهاالتي

علىوالرابعوالثالثالثانيكالمبحث،والمجادلةالحجاجأثناءكتبهمفيوردت

،،بنبوتهالتسليمعلىبالرسلالإيمان)توقف:الترتيبعلىوهي،المثالسبيل

مثلأ.،الموازنةمنهجو"اعتماد،،والتقسيمالسبربدليلو)الأخذ

أهممن،نبوتهوإثباتيمحمدرسولناصدقعلىالبرهنةموضوعويبقى

أهلمعالصراعن)1أبحاثهمتتنوعانعلىالباحثينهمئمفيهتصرفأنينبغيما

فيولسنا،رسالتهوصدق!نبوتهإثباتحولمستمرآلازالوغيرهمالكتاب

أتروالأنهمالرسالاتأهميةبيانإلىولا،اللهبوجودأولئكإقناعإلىحاجة

جاحدون!بهمكذبونولكنهم،الرسالةبجنسوصدتوا،سبحانهبوجوده

لرسالته

واحتدامالمنكرينأولئكمعالعصرهذافيالمسلميننحنأمامنايبقفلم

عقيدتناعنالمنافحةفيعلماؤنابهبدأمامواصلةفيالسعيسوىمعهمالصراع

يستطيعع!،صدقهعلىالساطعةوالبراهينالقاطعةبالأدلةوالإتيانعنها،والذب
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وحاتد،ظالمكلإلايجحدهاولا،منصفكللهاويذعن،عاتلكلإدراكها

اتباعه.ولزوم،بهالإيمانوجوبفيالناسعلىالحجةنقيمأنيمكنوبذلك

نبوته!تقريرمنسبقهلمانتيجةوهوالآخر،البابيأتيالرسالةنهايةوفي

وبهذا،عليه!حقوقهيؤديأن!وصدقهبهآمنمنيلزمإذدلاثلها،وذكر

فقد:،اللهرسولمحمدآوأناللهإلاإلهلااق)شهادةالثهادتينركنائستكمل

كلفي،والمالبالنفس!والشاره،طريقبكلونصره!تعزيزهالله)أوجب

عن!ظرسولأغنىقداللهكان!انمؤ"كلمنوحمايتهلمجوووحفظه،موطن

بالغيب،ورسقهينصرةمناللهوليعلم،ببعضبعضكمليبلؤولكن،الخلقئصرة

0()1(.0.الكتابامفيسبقكماالأعمالعلىالجزاءليحق

يجبماعلىالأدلةذكرجهةمنالأخيرالموضوعبهذااهتماميكانوقد

عند!معانيهاببيانوالعناية،والسنةالقرآنمنمستمدةحقوقمن!تجاهه

دون،الناسبعضعندكثيرخلطفيهاحصلوالتيضوابطها،وذكرالسلف

ال!ئيركتبذلكمحلإذالصالحينسيربذكروتطويلهالموضوععنالخروج

.والآداب

البحث:خطة

وخاتمة.،أبوابوثلاثة،المقدمةهذهعلىوتشتمل

والدراسات،واهميتهالموضوعاختيارسببمنأبديتهما:وفيها،المقدمة

العرضوهذافيها،ومنهجيالرصالةموضوعاتلأهممجملوعرض،فيهالسابقة

البحث:لخطة

الأولالباب

للرساثه-التمهيديالباب+

:مبحثانوفيه

.الرسالاتإلىالثريةضرورة:الأولالمبحث

سيرته.وخلاصةنسبه:الثانيالمبحث

2ص،تيحيةلابن،الرسولشاتمعلىالصلولالصارم)1(
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اث!انيالباب

:بعنوان-وهوللرساثهالرليسيالباب+

ل!رسالتهوصحةل!نبوتهلألبات

:فصولثلاثةوفيه

الأولالفصل

.!نبوتهألباتطيالناسطرانق

:مبحثانوفيه

.!نبوتهإثباتفيالسلفطريقة:الأولالمبحث

ونقدها.!،نبوتهاثباتفيالمخالفينطرائق:الثانيالمبحث

:مطلبانوفيه

المنكلمين.طريقة:الأولالمطلب

.المعاصرةالعقلانيةطريقة:الثائيالمطلب

الثاثيالفصل

نبوته!لأيباتليالدلائلأمهات

مباحث:وفيه

الكريم.القرآنالكبرىآيته:الأوللمبحث

بنبوته.التسليمعلىبالرسلالإيمانتوقف:الثافيلمبحث

نبوته.صحةإلىللتوصلوالتقسيمالسبربدليلالأخذ:الثالثلمبحث

.الأخرىالدياناتوييندينهبينالمرازنةمنهجاعتماد:الرابعلمبحث

قطعآ.أميأكانأنهمعبالغيوبإخبارهصدق:الخاسىلمبحث

عليه.وانطباقها،بهالسابقةالكتببشارات:السادسلمبحث

.!الأخرىآياته:السابعلمبحث

بصدقه.القاطعةأحوالهقرائن:الثامنلمبحث

الأنبياء.بهجاءتمالأصولوموافقته!دعوته:التاصعلمبحث

قتله.علىالمشركونتعاقدحينلهاللهعصمةالعاضر:لمبحث

مماته.بعددعوتهوانتشارأمتهونصر،حياتهفيلهالأمرإتمام:عشرالحاديلمبحث
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لمجض.شريعته:عشرالثانيالمبحث

أثنا

ا!الثالفصل

.!رساثعهانكارخطورة

:بحثانوفيه

بلوتعالىتباركالربذاتفيطعن!رسالتهفيالطعن:الأولالمبحث

بالكلية.لهجحد

تقررتداذا.جمضبهبالإيمانإلايتمانلاوالمآلالحالصلاح:الثانيالمبحث

وطاعتهبهالإيمانوجبع!نبوت

الآخرالباب

حقوقه!بيان

مبحثآ.عشرثلاثةوفيه

جمووبهالإيمان:الأولالمبحث

إليه.والتحاكم-!قولهتعظيم:الثانيالمبحث

.!بهجاءلماالتسليمكمال:الثالثالمبحث

ونهيه.لأمرهوالاستجابة،!صطاعتهوجوب:الرابعالمبحث

بهديه.والأخذ!بهالتاسيوجوب:الخامسالمبحث

.بغيرهوالاقتداء،ع!هأمرهمخالفةمنالحذر:السادسالمبحث

-طي!.محبتهلزوم:السابمالمبحث

!ض.توقيرهتعزيرهلزوم:الثامنالمبحث

.!عليهوالسلامالصلاةوجوب:التاسعالمبحث

!ر.وذريتهو"اهله!آلهبر:العاشرالمبحث

المؤمنين.أمهاتءلج!أزواجهحقمعرفةعشر:الحاديالمبحث

.!أصحابهعلىالثناء:عشرالثانيالمبحث

بها.الاحتجاجوأهميةف،سنتهصيانةعشر:الثالثالمبحث

فيوقم!.فالفهارس،والتوصياتالنتائجأهمفيهاوألخص:الخاتمةثم

التالية:الأموربملاحظةالبحثصياغةء
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الرسالة.متنفيآياتها.ارقامسورهاإلىالآياتعزو-ا

احدغيرفيالحديثكانإنعليهاوالحكم،الأحاديثتخريج-2

عليها.الحفاظبحكمآخذآالصحيحين

قائليها.إلىالأقوالوعزومصادرها،إلىب!حالتهاالنصوصتوثيق-3

إلىوالإشارةأصحابها،إلىالتفاسيربنسبةالمواضعأغلبفيا!تفاء-4

عنعوضأالباريفتحمثلأ:فأقولمشهورآ،الكتابكانإنالكتابعنرانطرف

كاملآ.الكتابعنرانذكر

ترجمته.إلىالعلميةالحاجةتدعومنترجمة-5

وذكر،الهامشفيمؤلفهواسمعنهالمنقولالمصدرعنوانبذكرالاكتفاء-6

المصادر.قائمةفيكاملةالمعلومات

والدفي-اللهشكربعد-أشكرأنالمقدمةهذهخاتمةفييفوتنيولا

المثمرفالاستاذفضيلةوأشكرصغيرآ،ربيانيكماارحمهمارفيوأقول،الكريمين

توجيههعلىبالجامعةالتدرشهيئةعضوسلطانالحميدعبدسلطانالدكتور

الرسالة.إنجازعلىوحرصهونصحه

محمد.نبيناعلىوسلماللهوصلىوآخرآ،أولآاللهوالحمد

فشيانبننا!ربنثامر:وكتبه
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الأولىالباب

للرسالةالتمهيديالباب

مبحثالأ:وفيه

.الرسالاتاليالبشريةضرورة:الأولالمبحث

سيرته.وخلاصة!نسبه:الثانيالمبحث

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الأولالمبحث

الرسالاتإدالب!ثريةضرورة

وبيان)الرسالة،دونمنائخ!تالتيالضلالةلمصادرنففقالمبحثهلىاوفي

النبيين.هديبغيراهندىأوالمرسلينسبيلكيرسبيلأاتخ!منضلال
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الأولالمبحث

الرسالاتإلىالبشريةضرورة

والذي،فهدىقدروالذي،فسوىخلقالذي،الأعلىالعليلةالحمد

إلىوسبلة()1(والرسالة)النبوةسبحانهجعل،هدىثمخلقهشيءكلأعطى

تحصلالسلامعليهمالرسلطريقوعن،خلقهمنومرادهبهالصحيحةالمعرفة

المرءويعرف،والآدابوالأخلاقوالشرائعوالجاداتالغيبياتفيالحقيقيةالهداية

موته.بعدومصيره،وجودهمنالغايةعنالشافيةالإجابة

الظلماتفييعيشأنوآثر،ربهرحمةعنأعرضالناسمنكثيرأولكن

البشريةضرورةبيانعنالحديثيتواصلأنوقبل،والضنكوالشقاءالضلالحيث

يصدرون؟أخرىآلهةلهماتخذواالذينأولثكضلالببانمنلابدالرسالاتإلى

مصدرالنبوةمنبدلأ-بزعمهم-الحقائقإلىالتوصلفيعليهاويعؤلونعنها

صنفين:الىتصنيفهميمكنالضالونوهؤلاء،الحقيقيةالهداية

لعقولهم:المقذسون:الأولالصنف

فتخرصاتعداهوما،الحقيقيالهدايةمصدرهو(وحده)العقلبأنالقاثلون

إلهه.وحدهالعقلجعلمنوكلكالفلاسفة،وأوهام

المادية.العلوملمنهجالمقذسونوهم:الثانيالصنف

شأنه،لحلوالارتفاعوهوالئنوةمن:وقيل،تحالىاللهعنلانبائهالنبأمن.ا.:النبوة)1(

اللهلهنالمن:العرفوفي.تعالىاللهمعرفةإلىوصيلةلأنهالطريقوهوالنبيئمن:وقبل

حيثأعلموهو،عبادهمنيشاءمنبرحمتهيختص...ونحوهعنيبلغهمأو،أرسلتك

337.صل!يجي،المراقف،رسالتهيجحل

ينبئهالذىهوافالنبئ:والرسولالنبئبينالتفريقفيتيميةابنالاسلامضيخوقال

منرصالةليبلغهاللهأمرخالفمنالىذلكمعأركلف!ن،بهاللهأنبأهبماينبيءوهو،الله

اللهعنيبغهاحدإلىهوبرسلولمتبلهبشريعةيعملكانإذاواما،رصولفهو،إلبهالله

255.صالنبوات،برسولوليىنبيفهورصالة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


فغيرعداهوماالحقهوفقط(الماديةوالتجربة)الحسأثبتهمابأنالقائلون

كله)1(.المعاصرالغربالاتجاههذاعموقد،ااعلميآثابت

يلي:كمابالنقضنتناولهماالمذهبينهذينبطلانولبيان

للهدايةمصدرآمحونأنعنعقولهمعجزبيان

ليظهرلعقولهمالمقدسينأحوالعنالثابتةالقطعيةالحقائقمنجملةأضع

الهداية:الىالوصولفيالعقلاستقلاليةجوازمدىبعدها

وأخطرها:القضاياأهمفيلعقولهمالمقدسينتخبط-

الكبرىالقضايافيالهدايةعنالبحثفيوحدهالعقلعلىالمعولينإن

حلولأو،مرضيةنتائجإلىفيهايصلوالم؟الإنسانلصلاحواللازمةالمصيرية

مريج.امرفيهمبل،ثابتة

المقدسونأيدعونهمامعيجبكان"وقد)2(:قتيبةابنقالذلكوفي

يختلفلاكمايختلفوالاأنالنظرآلاتلىاعداد،القياسمعرفةمن،للعقل

علىدالاواحد،عددعلىالاتدللاآلاتهملأن،والمهندسونوالف!احالخ!اب

علىرؤسائهممناثنانيجتمعلااختلانآ،الناسأكثربالهمفما..واحد.شكل

أ)3(.الدينفيواحدأمر

الفلاسفةاختلافحكايةفيالخوضأنالئغلنم)4(:الغزاليحامدأبووتال

متباعدةوطرقهم،منتشرةوآراؤهمكثير،وثزاعهم،طويلخبطهمف!ن،تطويل

وراءمايسمونهماأوالنيبوجوديثبتونالأولالصنفأهلأنفيالمذهبانهـلخلف)1(

يؤمنونفلاالآخرونوأما،ضلالعلىاثباتولكنه"الميتافيزيقيا"المادةوراءماأوالطبيعة

الحس.وراءبما

ولد،التصانيفصاحبالفنونذو،الدينوريقتيبةبنمسلمبناللهعبدمحمدأبوهو)2(

هـ.276سنةببفدادتوفيإليها،قسبمدةالدينورةقضاءوليثمالكوفةوسكنببغداد

4/137.والأعلام13/692،النبلاءاعلامسير:انظر

14.صالحديثمختلفتاويل)3(

نحوله،متصوف،فيلسوف،الطوسيالغزاليمحمدبنمحمدبنمحمدحامدابوهو)4(

بلدتهالىوعادفمصر،الامفبلادفالحجازبغدادالىثمنيسابورالىرحل،مصنفمالي

وطبقات،1/463الأعيانوفيات:انظر505!.سنةبخراسانفيهاولدالتي"الطابران"

7.22/والأعلام،4151/الشافعية
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الفيلسوفهوالذيمقدمهمرأيفيالتناقضاظهارعلىفلنقتصر،متدابرة

منالحصمووحذف،بزعمهموهذبهاعلومهمرتبف!نه،الأولوالمعلم،المطلق

دروقد)أرسطاليس")1(وهو،أهوائهمأصولالىالأقربهوماوانتقى،آرائهم

أنهليعلم)2(،الإلهيبأفلاطونعندهمالملقباستاذهعلىحتى،قبلهمنكلعلى

تحقيقغيرمن،وتخمينبظنيحكمونوأنهم،عندهملمذهبهماتقانولاتثبتلا

كعلومهمالتخمينعننقيةالبراهينمتقنةالإلهيةعلومهمكانترلو...ويقين

،)3(.الحسابيةفييختلفوالمكمافيهااختلفوالما؟الحسابية

الأقوالفيالاضطرابذلكعنفكرةيعطيكالفلسفةكتبمنكتابايولعل

لامسائلفييخوضونفتراهم،بعضفوقبعضهاظلماتالأفكار؟فيوالخلط

تقبلولا،والمصيريةالحتميةالمسائلمنلكونهاللاختلافعرضةتكونأنتحتمل

متعلقةمسائللأنهاموتأوحياةتضيةتكونأنمنأشدهيبل،الحلولأنصاف

.الظلماتفيأوالنورفييكونأنف!ما،ضلالهأوالإنسانبهداية

:الاتجاههذهأصحابعلىالمخيمةالحيرة-

التعويلهشاشةعلىواضحةدلالةتدللعقولهمالمقدسينهؤلاءحالةإن

الحاثرعيشةالضالةعقولهمظلفيعاشوافقد،الهدايةالىالتوصلفيالعقلعلى

)1(

)2(

)3(

الميلاد(قبل322-)384يسمونهكماالأولالمحلمأوأرسطاليسأوأرسطووهو

انتقدثم،أفلاطونبمدرصةأثينافيتربى،المنطقعلممؤسس،موسوعيفيلسوف

كمل:اللههوللاخلاقالأعلىالمثالانيرى،والمثالبةالماديةبينوتارجح،نظرياته

الموصوعة:انظر-.كبيرأعلوأيقولونعمااللهتعالى-ذاتهيعقلعقلباعتبارهالفلاسفة

.د،الفلسفيةوالموص!وعة02،صكرمسميرترجمةا!اديميينمنلجنةوضع،الفلسفية

35.93-صالحنفيالمنعمعبد

محاكمةأحداثفيهأثرت،يونانيمثاليفيلحموفالميلاد(قبل374-)427أفلاطونهو

توجهالواقحةتلكوحددت،بالسمنفسهنقتلبالاعدامعليهخكمعندماصقراطأستاذه

التارلخ،في!اديميةأول)نهايقالفلفية)أكاديمية،أنث!أوقد،كلهالفلسفيأفلاطون

فانهووماجهةمنأزليهومابينالحلانةإلىالوصولمحاولةلفلسفتهالعريضوالخط

والتيالفاضلةبالمدينةسماهماصاحبوهوو)المادة،،)المثالاوبين،أخرىجهةمن

43-04صا!اديميينمنلجنةوضع،الفلسفيةالموسوعةانظر:.الطبقيةعلىتقوم

55.-52صالحنفيالمنعمعدد.،الفلسفيةوالموسوعة

77.-76صالغزاليحامدلأبي،الفلاسفةتهافت
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.الضياعلجةمنينقذهللنجاةطوقعنيبحثالذي،المضطربالقلق

،الكلامعلمفيزمانهأهل)فاقمنوهو)1(الرازييقولذلكوفي

فما،الفلاسفيةوالمناهجالكلاميةالطرقنأملتلملقد:"الأوائلوعلم،والمعقولات

.")2(..غليلأ.ترويولاعليلأ،تث!فيرأيتها

لعقولها:تقديسهابسبببأكملهاأهمضلال-

إلىفانظرالهدايةالتماسفيعقولهمعلىالمعولينمصيرتعرفأنشئتإن

مصدرهوالعقلأنبحجةللنبواتالمنكرةالرسالاتبنفيالقائلةالأممأشهرحال

بدينهمفاخرآيقولالحديثةالعصورفي)3(الهنديةالأمةزعيمفهذا،الأبديةالهداية

عنوسأدافع،البقرةأعبدلأنيحيوانآ،أرىأعذنيلابقرةأرىإعندما:الباطل

التيأمهعلىالبقرةأمهتفضيلإلىعقذقادهولقدإ،أجمعالعالمأمامعبادتها

الحقيقيةفالأم،وجوهعدةمنالحقيقيةأميتفضلالبقرةأوأمي:فقالولدته

البقرةأمناولكنالعمر،طولخدماتمناوتتطلبعامينأوعاممدةترضعنا

0،1!)4(.شيئآ.مناتطلبولادائمأ،اللبنتمنحنا

ملايين"انفقالالبقرةوأمهالحقيقيةأمهبينيقارنالبقرعابدومضى

هؤلاءمنواحدأنفسيأعدوأنا،والإجلالبالعبادةللبقرةيتجهونالهنود

الملاببن()5(.

وغيرهاللانعامأنفسهميذلونفتراهمبالنبواتيدينونلاالذينحالهيهذه

فيوانحلالآ،الاعتقاداتفيضلالأالأممأكثربأنوجدتولقد،المخلوقاتمن

منمفسر،،أصرليهـ،544سنةولد،الرازيالدينفخرالحسينبنعمربنمحمد)1(

بهراةمات.،..وعظاثمبلاياتواليفهفيمنهبدت)وتد:الذهبيقال،والمصئمينالأذكياء

.21055/النبلاءأعلامسيرانظر:كل606صنة

بقوله:قبداتلكمقولتهقيأبياتأقالوقد)2(

ضلالالحالمينسحيوغابةعقالالعفرلاتدامنهاية

والقلالعقلتعارضودرء،83،-282/الثافعيةوطبقات،السابقالمصدر:انظر

/1.016

فيها.الإنجليزيالاستعمارومقاوم،الحديثالعصرفيالهندزيمغانديهو)3(

36.ص.شبياحمدد.،الكبرىالهندأديان)4(الأديانمقارنة)4(

الابقالمصدر)5(
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)1(.بالنبواتتؤمنلاالتيالأممهيالعقلياتفيوسقمأ،الأخلاقيات

أ:العقولتحيلهماإلىلعقولهمالمقدسونيذهب-

ماإلىذلكقولهمفيذهبواقدالنبوات)نكارفيالعقلعلىالمحولينإن

لانسدصحالوبالعقلياتوالاكتفاءالنبواتإتصاءفيالبراهمةفقول؟العقولئحيله

بابولانسد،أنواعهبشتىبالمعروفالأمربابوانغلق،والنصيحةالعلمباب

يردأنمنهوأعلمأفهممرشدأرشدهإذاانسانلكلوجاز،والمصلحينالإصلاح

بعدالحياةوتصبح،)2(،تعاليمكوعنعنكغنئعقليمنلي:لهويقولعليه

فوضى.ذلك

6:نعتمدمنفعقلهتفاوتة:العقول-

المعيارهووما؟الناسفيهايختلفالتيالمسائلحسمفينعتمدققعقل

علىإجابةلا؟الضلالهوفلانوعقلالصوابهوالناسمنفلانعقلأنعلى

المغترونإذ؟العقولبينالخلافتحسمالتيفهيالرسلببعثةإلاالأسئلةهذه

قضايا)إنالماوردى)3(:قالذلكوفي،آراؤهمبهتقولبماالايقبلونلابعقولهم

،)4(.الرسلببعثةفانحسمأدلتهافيهتتكافأفيماتختلفقدالعقول

الذكاء،منواحدةدرجةعلىالناسلأصبحمتكافئةالعقولكانتولو

الحسيشهدالذيولكنالبشر،بينالتفاوتولانتفى،تصرفاتهمجميغولاثفقت

نف!هالواحدالشخصبل،العقليةقدراتهمفيبئنأتفاوتآمتفاوتونالناسانبوقوعه

علىيأتيفلالآخر،وقتومن،لمرحلةمرحلةمنالعقليةقدراتهتتفاوتقد

قبل)!(.منعقلهتديكنلمماأميرفيعلمهتطوروتدإلازمانالباحث

غرائبموسوعةةانظر؟الأديانهدايةعنيبتحدحينالأنسانانحدارعلىتقفولكي)1(

الصمد.عبدكاملمحمد،والعاداتالمعتقدات

73.صمغنيةجوادمحمد،والنبوةالتوحيدفلسفة)2(

ووليبنداد،إلىوانتقلالبصرةفيولد،الماورديحبيببنمحمدبنعليالحمنأبو)3(

سنةببغدادتوفي،رالذهبيالصلاحابنمنكلالمعتزلةبمذهبتأثرهالىأئارالقضاء،

النبلاءأعلامسير:انظر.النبوةوأعلام،والحاوي،السلطانيةالأحكام:كتبهمنكل،455

الرصالة.هذهمقدمةمن)12(وصجفة4/327،والأعلام18/67،

2/68.للماوردي،النبوةأعلام)4(

74.صعبدهلمحمدالتوجد،ورصالة2،322/للشاطبي،الاعتصام:انظر)5(
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،أمرهعليهيعقلمااستعدادعلىإنسانيعاقلكل!ليس)1(:الشهرستانيقال

فيترتيبأأسبحانه،مئئهأوجبتبل،حكفهعنهيقبلمنبمثابةبشرينفسكلولا

خيرورحمته،درجاتبعضفوقبعضهميرفعأنحكمئهواقتضت،والنفوسالعقول

يجمعونمماخيرفيهاماوكل،والرسالةالنبوةهيالكبرىاللهورحمة،يجمعونمما

.تتفاوتلاالعقولأنإلىذهبمنعلىردهذاوفيإ)2(،المختالةبعقولهم

واحتدقوتها،بلغتمهمافالعقولعققه؟كلقدسإذا3لتقيخضعومن

عندكانإذبالصوابلإلزامهاالسبيلفكيفكثيرةمسائلفيتتنازعفإنهاذكاؤها،

؟غيرهقولمتابعةعلى-نفسهعند-كبيرآعقلآنحملأنيمكنوكيفغيرها؟

ومتابعةا!فاء،موافقةمناستكبرتربماالعقول"إن:الماورديقال

بهمالمصالحفصارت،رسلهأداهفيماالمعبودطاعةإلاعليهيجمعهمفلمالنظراء،

،)3(.أمنعبهموالتنازع،أجمعبهموالشمل،أتمبهموالإتقانأعم

واضعوضعهممايتبعبأنبأحقماواضعوضعهما9حزم)4(:ابنوقال

بيانه.سيأتيكماضرورةالرسالةكانتولهذا.!)5(،.بالضرورةئعلمأمرهذاآخر،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الأممواديانالكلامعلمفيبصير،الشهرستانيالفتحأبواحمدبنالكريمعبدبنمحمد

وانتقلشهرصتانفيولد،،وال!نحل)المللالشهيركتابهفيهاوصنف،الفلاسفةومذاهب

والذبالفلاسفةمذاهبنصرةفيبالغص،954مشةبهاوتوفيبلدهإلىعادثمبغدادالى

وص!يراضهرصتانا،مادةالبلدانمحجمانظر:.التشيعفيوالغلوبالالحاداتهمحتىعنهم

2/286.النبلاء.أعلام

2.252/والنحلالملل

2.71/للماوردي،النبوةأعلام

الفنرنذو،الأندلسعالممحمد،ابو،الظاهريحزمبنسحيدبناحمدبنعليهو

فينشأ384!،سنةبقرطبةولد،التصانيفصاحب،الأديب،الحافظ،الفقيه،المعارف

معروفأوكانالاجتهاد،رتبةوللغ،العلمإلىانصرفثمشبيبتهنيوؤزز،وترفهتنعم

فيه،يبسعلىالنظرعديم،النقلفيأمتبحر:الذهبيقال،المصانحةعنوالبعدبالحدة

ويحسن،النقلويجيد،جمةبعلومينهضوكان...الأصوللاالفروعفيظاهريةوفرط

الرئاسة،فيزهدوقدمفيدةومصنفاته،جميلةومقاصدهوخير،دينوفيهوالنئر،النظم

انظر:هـ.456صنةتوفي.،..عنهنجفوولافيهنغلوفلا،الملمعلىمكبآمنزلهولزم

.4255/والأعلام،18184/النبلاءأعلامصير

1/174.حزملابنالفصل
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الضرورية:المعارفعنعقولهمقصور-

معاونةبعدالمستقلبحثهثمراتمنيجنيهأنللعقليمكنما"غايةإن

يخلقهلموأنه،دبرهقاهرآإلهآالعالمهذافوقأن:يعلمأنلهالسليمةالفطرة

لينالأخرىكرةيعيدهأنبدفلا،والعدلالحكمةمقتضىعلىوضعهبلباطلآ،

فشر،)!(.ضرآوإنفخيرخيرآإنعملهجزاءعاملكل

ضلالتؤكدالتاريخيةالتجاربإن؟الإنسانهدايةفيكافالقدرهذاوهل

أنبيائها)3(.هديعنوحادتأهواءهاتبعتلكونهاللخالقنظرتهافيبكاملهاأمم

اعتقاداتلهمللعقلالمقدسينمن-سبحانه-اللهوجودأثبتواالذينإنبل

،الجزئياتيعلملااللهإن:الفلاسفةكقول-؟وجلعز-اللهصفاتفيغريبة

؟)3(.القيومالحيالخبيرالعليمالمدبرالخالقباللههذايليقفهل

فيالقصوراوبالعجزالعقلوصفعلىالمعتزلةاعترضولقدهذا،

إثباتأنالىوذهبوا-مذهبهمعلىللعقلتقديسآ-الضروريةالمعارفإلىالتوصل

لكانالرسليبعثلملوتعالىاللهوأن،الرسلبعثةلهتشترطلاومعرفتهالتوحيد

لهموبينالعقولمنفيهمزكبمابسببالناسعلىواجبأوبتوحيدهبهالإيمان

أحداثتسندهلاالمذهبهذاولكن)4(.والاستدلالالنظرمنومكنهمالأدلةمن

البمثرية.العقولفيهاخاضعتالتيالانحرافاتكثرةجهةمنكلهالإنسانيالتاريخ

اللهمعرفةالعبادعلىيجبكانماالثمرعيردلملوأنهإلىالأشاعرةوذهبت

المعرفة،إدراكعنوقصورها،العقوللتفاوتوذلك،نعمتهشكرأوتعالى

قدالمعارف)بأن:فقالالشهرستانيبينهموتوسط.)0.15.الغيبياتوخاصة

الأمريزيدالقادمالعنصرولعل،)6(.بالسمعإلاتجبلاولكنهابالعقلتحصل

وضوحآ.

45.صدرازمحمدد.،الحظيمالنبأ)1(

عباس،الإلهيةالعقيدةنثأةفيكتاب؟الله:كتابمنالأممتلكضلالعلىالأمثلةانظر)2(

.-الكتابعنوانعلىالتحفظمع-73.صالعقادمحمود

602.صالغزاليحامدأبو؟الفلاسفةتهافت:انظر)3(

.15/581الجبارعبدللقاضياوالمغني،1912/للزمخص!ري:الكثات.انظر)4(

016.صللغزاليالاعتقاد؟فيالاقتصاد:انظر)5(

371.صللثمهرستانيالأتدامنهاية)6(
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:الشرعتفاصيلادواكعنالعقولعجز-

فهلالكليةالشرعيةالقواعدبعضأدركتالسليمةالعقولبعضأنسلمنالو

الشمرعية؟وتفصيلاتهاالقواعدتلكجزئياتتدركأنبمقدورها

المعينالفعلهذاكونوأما،العدلحسنيدرك"فالعقل)1(:القيمابنقال

وعقد")2(.فعلكلفيإدراكهعنالعقليعجزممافهذاظلمأأوعدلأ

معرفةلهأينومن3وصفاتهبأسمائهتعالىاللهمعرفةللعقلأين)فمن:وقال

ئظهرلمالذيالغيبمعرفةلهأينومن...لعبادهشرعهالذيودينهشرعهتفاصيل

بهجاءتمماذلكغيرإلى؟رسلهمنارتضاهمنإلاخلقهمنأحدأعليهالله

،)3(.معرفتهالىطريقالعقلفيوليساللهعنوبلغتهالرسل

يومناإلىالناسمنفكثير،والتحليلالتحريمنيالناسمنكثيرضلولذلك

عاجزةأفالعقول:الخنزيرولحموالدموالميتةوالزناالخمر؟لأنفسهميحللونهذا

()4(.الشرعيةالأحكاممداركإدراكعن

والحدودوالحجوالصوموالزكاةكالصلوات؟الشرعيةالأمورتفاصيلان"ثم

فيالأنبياءإلىداعيةفالحاجةإليها،بالعقلئهتدىلاذلكوغيروالكفارات

ذلك،)5(

العقليجهلهأمروأعيانهاالشرعيةالأمورتفاصيلأنالمعتزلةشيخأقروقد

:يقولالجبار)6(عبدالقاضيفهذا

بابنالممروف،الدمشقي،الزرعيأيوببنبكرأبربنمحمداللهعبدابوالدينشمس)1(

الحقيدة،فيإمامآوكان،السصريعةعلومفيبرعهـ،196صنةبدشقولد،الجوزيةتيم

فامتنع،القضاءعليهعزض،واللغةوالقراءاتوالتاريخ،والاجماع،والفقهوالتفسير،

انظر:.دشققلحةفيمدةمحهوخشى،منهوأفادتييةابنالاسلامشيخشيخهولازم

تحقيقالمعاد،أزادالقيمابنلكتابالتحقيقومقدمة،2/143للثصوكاني،الطالعالبدر

.15صالأرناؤوطالقادروعبدشعيب

.2/117السعادةدارمفتاح)2(

.2/117السعادةدارمفتاح)3(

11/76.للرازيالكبير؟التفسير)4(

37.صللقزويني،الهمومومبيدالحلوممفيد)5(

المعتزلة،ضيخ،أصولي،قاض؟الحسينأبو،الأسداباديالهمذانيأحمدبنالجبارعبد)6(

=وماتبالريالقضاءولي،غيرهعلىاللقبهذهيطلقونولا،القضاةقاضيويلقبونه

28

http://www.al-maktabeh.com



هذاليىمافأما.معلومعقلياستدلالفيهماهو:العقلعليهيدلما)إن

بلاالصلاةأنعلىالعقليالدليليدلفكيف...عليهالعقلفيدليلفلاحاله

وقعتداذا،القبيحفعلإلىتدعوبل،الواجباتفعلعلىداعيةتكونلاطهارة

حالهاذلكف!نوالمنكر،الفحشاءعنونهتهالواجبفعلالىدعتطهارةعلى

ثم"،والطاهرةالحائضفينقولهكما،ثمخصدونوشخص،وقتدونوقتفي

أعيانعلىيدللاأنهإلا،تعالىدلهوالعبادةالشكرعلىيدلالعقل)ان:قال

وأماكنها،)!(.وأوقاتهاشروطهاعلىيدللاوكذلك،نعبدهبهاالتيالأفعال

إنكارعلىا-لفقتقد-المعتزلةسوى-الإسلاميةالطرائفمختلفأنوالحق

والث!رائع)2(.والأخلاقالعقائدمعرفةفيالعقلبكفايةالقول

علىمقتدرانهمنالفكرلكيزعمبماتثقن"ولا)3(:خلدونابنقال

)1(

)2(

)3(

ميزان:انظرالممتزلةصذهبفيالأصاصالمصدرنعد،كثيرةتصانيفولهص415صنةفيها

274.-3/273الأعلام،11/113بغدادتاريخ2،19/الاعتدال

15/27.والحدلالتوحيدأبوابفيالمغني

المجملتفصيلعنالعقلتصوربيانني-الخصوصوجهعلى-الأشاعرةأناضوقد

فيأتوصعأنهناأريدولا،خارجيةمحرنةمنلهبدولاوبيانشرحإلىيحتاجالذي

النبوةدورأنب!يجاز؟يقالأنويمكنوالمعتزلةالأشاعرةبينوالتقبيحالتحسينمسألة

فالكلالآخر،)نكاريع!نىلاأحدهما)ثباتوأنبيهما،تعارضولامتكاملانوالحقل

فئخترئمأكيمئيلئضةؤئحلى:تعالىاللهفقولبذاتهمستقلكيرمصدرالعقلأنالامصدر

وأن،حدهتبلطيبأكانالحلالأنفيصريحنص157،الأعرافأالخبهثاغ!تيز

ومنالنصورودتبلذاكأوهذاالىيهتديمنولكن،تحريمهتبلطيبأكانالخبيث

الث!رعيفبالنص3،الجميععلىالرعيالحاكممجيءتبلذاكأوهذاجلفيالمرجح

هذ.فيالسلفمذهبانظرالأهواء.أ!حابمنعارضمنعارضولو،الحجةتقوم

مذهبفيللتوصعوانظر11/676،تيميةابنالا!لامئصيخفتاوىمجموع:نيالمسألة

وغاية،166صلهالاعقاد،فيوالاقتصاد،911صللغزالي،العملميزان؟المكلين

303.صللجوينيوالارثاد؟336،صللآمدي؟المرام

مولدهحجر،بنولانلولدمن،الاشبيلي،الحضرميخلدونبنمحمدبنالرحمنعبد

المالكيةقضاءوولىومصروالأندلسوتلمسانوغرناطةفاسإلىرحل،بتونسومثؤه

المعروفوالبرلر،والعجمالعربتاريخفيوالخبرالمبتدأوديوانهـالبربكتابهاثشهربها،

ص.808سنةفجأةبالقاهرةتوفي،الاجتماعلعلمفبهاأضلالتي،خلدونابنبمقدمة

30.33/والأعلام،4541/اللامعالضوء:انظر
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فيرأيهوسفه،كلهالوجودتفصيلعلىوالوقوفوأسبابها،بالكائناتالإحاطة

يعدوهالامداركهفيمنحصررأيهبادكأفيمدرككلعندالوجودأنواعلم،ذلك

صحيح،ميزان"العقل:تالثم،،ورائهمنوالحقذلكبخلافنفسهفيوالأمر

والآخرةالتوحيدأموربهتزنأنتطمعلاأنكغيرفيها،كذبلايقينيةفأحكامه

فيطمعذلكف!نطورهوراءماوكلالإلهيةالصفاتوحقائقالنبوةوحقيقة

بهيزنأنفطمعالذهببهيوزنالذيالميزانرأىرجلمثالذلكومثال،محال

ئذرك،)1(.لاوهذاالجبال

للوحي.تابعأكانإذاصحيحميزانالعقل:قلت

الفهممنأوتوامهماالناص)ف!ن:العثيمينصالحبنمحمدالشيخوقال

للامةالمصلحالعامبالتنظيمعقولهمتستقلأنيمكنهملاوالذكاءوالعقل

211(.بأكملها

منيعرفأنكافةالأفرادفيالإنسانسعةفي"ليس)3(:عبدهمحمدويقول

نأولا،يفهمأنينبغيماالآخرةالحياةمنيفهمأنولا،يعرفأنيجبماالله

،)4(.الآخرةالدارتلكفيجزاءهالأعمالمننوعلكليقرر

وهذه،النفرسومداواةالقلوبغذاءعنعاجزأخرىجهةمنالعقلإنثم

للعقلفأئى،آدميتهعنينفكأنأرادإذاإلاالإنسانعنهاينفكلاضروريةحاجات

أهلها.منليسوهوالضروريةالحاجاتتلككلئئسبعأن

المعرفة:مصادرمنالعقلموقع-

وهوروافدها،احدهود!انما،للمعرفةالوحيدالمصدرهوليسالعقلإن

فالعقل،عبادهعلىبهاالثهمنالتيوالمواهبالملكاتسائربعيدحدإلىيثبه

باشعريته.الفصلهذافيصرحوقد،945ص"الكلامعلمفيالحاشر"الفصلالمقدمة)1(

.ه-3صالحثيمينصالحبنمحمدالثيئ،الرصلإرصالحكمة)2(

وأديب،ومتكلمومفسر،،فقيه!التركمانيالمناللهخيرحسنبنعبدهمحمدهو)3(

والتدرشىبالوعظاهتمالأزهر،فيالتعليمإصلاحالىدعا،العلومفيومشارك،لغوي

المصريةللديارمقيأوعينعادثم،نفيثمفسجنالانجليزمناوءهفيوضارك،والدعوة

الحديثة،الحقليةالمدرسةإلىونسب،الوثقىالحروةمجلةوانث!امتحددةكنبلهص9918

3.475/المؤلفينومعجم6،252/الأعلام:انظر.ص1323سنةتوفي

76.صالتوحيدرسالة)4(
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محدودأنهكما،الأخرىالإنسانآلاتمنغيرهيعتريكماالضعفيعتريه

حدعندويقفانيضعفانمثلآوالسمعالبصرفقوة؟الأخرىالآلاتكسائرالقدرات

يسمعاأنيسعهماولاقوتهما،كانتمهمايتجاوزاهأنعليهمايستحيلمعين

القدراتمحدودغيرالعقلكانولو.العقلوكذلك،الكونفيشيءكلويبصرا

أحد،يدعيهلاوهذا،سبحانهالخالقعنولاستغنى،الكونفيشيءكللعقل

لمالحياةسر،الروحأوهوواحدجسدمعهويجمعهإليهالأشياءأقربأنيكفي

بها.الوثيقةعلاقتهمعتغذلحقيقتهاالعقليتوصل

)1(:بالعقلعلاقتهاجهةمنأقسامثلاثةإلىالعلوموتنقسمهذا

تلزموهذهوارتفاعهماالنقيضيناجتماعكامتناعالضروريةالعلوم:الأول

العقلاء.جميع

:نوعانوهي،والاستدلالبالنظرتكتسبالتيوهي،النظريةالعلوم:الثاني

وغيرهما.والطبالطبيعيةكالعلومللعقلفيهاالعمليتمحض:نوع

الشرعيةالأدلةفيكالنظرأدلتها،نيبالنظرالعقلإعماليكون:ونوع

.الأحكاملاستنباطوتأملها

عنإلامعرفتهاإلىالتوصلأولاستنباطهاللعقللاطريقالتيالعلوم:الثالث

كالغيبيات.يحيلهالاأنهبمعنىيعقلها:أنهإلا،الوحيطريق

تعالى:قولهفيلقمانسورةفيآيةآخرالنوعهذاعلىدليلوأوضح

قادائقس!تذرىؤقا*رضايرفيقاؤتيراكغيثتيلتئر!آلمئماغزجمقمجمنذ؟آلمحة)إن

ألققان:!"خبل!طيصآدتةإنتموتلآرص!بآئنقصىئذرىوماافات!سب

.)34

شغفهمعفإنه!ألهيؤسفتركيبآمركبالإنسانعقل)إنكانت،21(:9يقول

.2813/طبيللشا،لاعتصاما:نظرا(1)

عندالمعرفةشكلةفيالعقليأالاتجاهكتاب:انظرالمرضوعهذامنوللاصتزادة

وكتاب،معروفنايفد.،،والعقل"الانسانوكتاب،سعدهابولمهريأ،المعتزلة

المغربي.الفتاحعبدعليد.ايإصلامية،الفلسفةفيوروحيةعقليةإدراسات

فيلسوفمن(4018-)1724الكتببعضىفيكانطأوكنطويكتبكائت)يمانويلهو)2(

اهتمبهاأستاذأوعملاكونيجسبرغ"فيوتعلمنثأ،الكلاصيكيةالمثاليةمؤسس،الماني

في=فاصلةفترةيمثلأصبحوقدالجمالوعلموالأخلاقالمعرفةفيالفلسفاتبنقد
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سياته،)1(.عنيكشفأنيستطعلمحواسنا؟تدركهالامسائلفيبالبحث

عنها،ضلوالحكمةخلقهاللهلأنعليهيؤسفالذيهوالعقلتركيبليس

.هداهعنوبعدهمخالقهمعنضلالهمهولهيؤسفالذيهـانما

نأ؟للهدايةمصدرأتكونأنعنالعقولاعجزموضوعفيالبحثوخلاصة

الحسيةالبصروسيلةوهي-العينفييقالما-البصيرةعينوهو-العقلفييقال

لهمافيكثمفالخارجمنيأتيهمانويىإلىيحتاجانلكنهماللنظراداةفكلاهما؟-

عليها)2(.يقفالكيعنهماالغائبةالقضايامختلف

لكيآدملبنيالرحمةومنبحالهدايةمصدرلمعرفةجاريأالبحثيبقىوبهذا

هوالتجربةعلىالقائمالحديثالماديالعلمفهلالنور،إلىالظلماتمنيخرج

يلي:فيماعليهسنتعرفماهذا؟الضلالمنالمنقذذلك

المقدسون؟فهمالحقيقيةالهدايةمصدرعنالهاربينمن:الثانيالصنفأما

علم،الماديالححمي)العلمأثبتهبمانؤمنبأنناالقائلونالتجريبيالعلملسلطان

علىوترتب،الحائطعرضبهضربوافقدالعلمهذاوراءماأماالظاهر)3(الدنيا

الدينيةالعقائدكلواعتبار،التجربةتثبتهمالاكلرنضالىالناستدعو)دعوةذلك

إلىالانطلاقفيالبشريةمسيرةتعوقأوهامآحواس!ناعنغاببماتتصلالتي

387،صا!اديميينمنلجنةوضع،الفل!فيةالموصوعة:انظر.وبمدهقبلهالفلسفة=

55.-52صالحنفيالمنحمعبدد.،الفل!فيةوالموسوعة

94.صالصايممحمدالاصلام؟فيالحقلقيمةعننقلأ)1(

أالجوابنيومنهاكتبهمنمواضععدةفيذكرهوقد،الإملامشيخمنمقتبسالمثال)2(

3/338."الصحيح

الذي:،العلميأالأسلوباولهما::الحقيقةل!!راكأسلوبينهناكأن،توينبياأرنولديرى)3(

الداخل،منيفبضالذيالثعرياالأدلوب5:والآخر،والتجرلةالمشاهدةعلىيعتحد

تسمىبينما،الحلمية"الحقيقةتسمىالأولالأسلوبطريقعنإليهانصلاليوالحقيقة

م!ف4مع!هالعرية،.)الحقيقةالثانيالأسلوبطريقعنعليهانحصلالتيالحقيقة

طعك!ه*،ءول.مأ!ه!اح"

صخانالاصلامظفرترجصة،خانالدينوحيد،العلممراجهةفيالدينوانظر:

113.

نابعأمرانهعلىالنبئبهيأتيمايحزونوالأنبياءبالنبوةيؤمنونلاالذينكل:اقول

بينهم.ال!كيراتفياختلافعلى،الخارجمنيأتيهأمرأولي!داخلهمن
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فحسب.مادةكلهالكونوكأن،)1(المعرفة

وهجمت،الشرقمنكبيرةوأجزاء،كلهالفربالنزعةهذهسادتوقد

فتنحتى،الماضيينالقرنينفيالإسلاميالعالمأجزاءمعظمعلىشرسةهجمة

علىقادرالعلمهذاأنوظنوا"الماديإالعلمبسلطانالحديثالعصرفيالناس

مشكلاتبحلوتفاءلوا،العالمألغازجميعوحلالإنسانضروراتجميعإشباع

الى،العالمأسراركلتفجيرعلىقادرونالذرةبتفجيرهمأنهموظنواكلها،الكون

تكونأنف!ماآخرأ؟شيئآوالإيمانشيئأالعلمجعلواأنإلىالضلالبهموصلأن

تشخصالتيالمعادلةهيهذه.عالمغيرمؤمنأتكونأنواما،مؤمنغيرعالمأ

العصر.هذاحالة

)عصر؟مظلمينعصرلنمنتخلصتتدالبشرلةأنإلىإفرويد،)2(ذهبولد

الدين.نقيضالعلموكان.(!العلمعصر)ودخل(،التدينعصرئم،الخرافة

،محرفدينالغرببهيدينالذيالدينأنالعلمهذاسلطانمنعززوقد

الوقتوفي-القادمالمجثفيالنصرانيةعنبيانهسيأتيكما-،وثنيدينبل

وابتكاراتهالمختلفةبمخترعاتهالناسيبهرانالماديالعلمهذااستطاعنفسه

والمخرج،الضلالةمنالحقيقيالمخئصهوالعلمهذاأنلهمفبدا،المتطورة

الآلةلعصرالسابقةالعصوريسمونولذلك،النورإلىالظلماتعصرمنلهم

الماديةالتجريبيةالعلومفيهسادتالذيالعصرعلىويطلقون،،الظلام)عصور

يلي:بماالأقوالتلكوتفنيدالاتجاههذابطلانبيانمنلنابدولاالت!نويرإ)3("عصر

126.صحسينمحمدمحمدالعصر؟أزمة)1(

،يهودي،نمساويعقليةأمراضواخصائيطبيبام(939-)1856نرويدسيجموندهو)2(

ويفسرها،لتحليلالإنانأحوالجميعئخضعومؤس!ها،النفسيالتحليلنظرية!احب

نطاقعلىيمارصالمفهومهذازالولااالجنسية،اللاشعوريةللحوافزمظاهرانهاعلى

الرأسمالبة.البلادنيوايح

357-صكرمسميرترجمة،ا!اديميينمنلجنةوضع؟الفلسفيةالموسوعةانظر

331.-033صالحنفيالمنحمعبدد.،الفلسفيةوالموصوعة903،

فيسيكون..الذراتانتئارمعرنةمنسبتمكنالذيالعظيمالعالم)أن،:الابلاسزعم)3(

الآنيكفيالحلمأان:أتيندال،وصرحواحداثه،الكونمستقبلبكليتنبأأناستطاعته

الدينوحيد،العلممواجهةفيالدين:عننقلأ،الانسانضزونجميعلمعالجةوحده

07.-96صخانالاسلامظفرترجمة،خان
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للهدايةمصدرآمحونأنعنالماديةعلوههمعجزبيان

العلمية:ثوابتهماختلالى-

هل؟بصائركمواعمىعقولكمبهرالذيالعلمهذاإن:لهميقالأنيمكن

ماهل؟قلقةونظرياتظواهرعندبكموتفأنهأم؟ثابتةحقائقإلىبكمتوصل

طرأأمعليههيماعلىبقيتالانسانعنوبخاصةعلميةحقائقمنزعمتموه

؟.والتعديلالتغييرمنكثيرعليها

وجودكيفيةتفسرنظريةاهموهي)1(دارويننظرية:ذلكعلىمثلألنأخذ

المتعلقةعلومهمسائرعليهابنوابل،علميةحقيقةعذوهاوتد،عندهمالإنسان

وعدوا،للأوهامعبدآأومتعصبأأوجاهلآأنكرهامنواعتبروا،الإنسانبحياة

هذهوأصبحت،التاريخمجرىغيرالذيالكتاباالأنواعأصل9داروينكتاب

عمليةتفسيربهايمكنالتي-عندهم-الوحيدةالمنطقيةالوسيلةهيالنظرية

الدينوحيديقول؟النظريةهذهعليهاقامتالتيالأدلةهيماولكن)2(،الخلق

مشاهدةمنتمكيننامنالآنحتىيستطيعوالمالارتقاءنظريةمحاميي)إن:خان

)1(

)2(

والحريةالعلمابحنوانالكويتيةالفكرعالمبمجلةئث!رهمقالفيزكريافؤادد.تال

تتصفللكونالعلميرصمهاالنيالصورةاصبحتالحديثالعصر"فيةقال6الشخصية

فيهمامكانلاموحشأالعالمأصبحلقد.ورغباتهالإنسانلقيممجالأتتركولا،بالآلية

الإنسانوعالمالطبيعةعالمبينقاطحأانفصالآاوجدالحديثالعصر)ن..الإنسانلمشاعر

44.ا/ج،المجالينهذينبينالتداخلعلىوتضى

،كامبردجبجامحةتحلمانجليزيطبيحيعالمم(1882-)9185دارولنرولرتتشارلزهو

؟ثغراتأوطفراتهناكيكونأننافيأ،الخلقتطورفيالعضويالإرتقاءنظريةوأعسى

والثرقالغربمنكلالنظريةوتبني،السصماويةالأديانفيجاءكماآدمخلقنافيأأي

وضع،الفلسفيةالموسوعة:انظر.للأقوىالبقاءأن:قاعدتهمتخدمأنهادامماالشيوعي

عبدد.الفلسفيةوالموسوعةا.39-291صكرمسميرترجمة؟ا!اديميينمنلجنة

177.صالحنفيالمنعم

مواجهةفيالدين:كتابصاحببحروفهاعنهمنقلهامصادرها،منفيهالأقوالهمانظر

الت!طور-نظرية:وانظر25،-16صخانالاسلامظفرترجمة،خانالدينوحيد:العلم

مجردالنظريةأنفيهاأثبتعزامعليمحفوظلد.دكتوراهرسالةوهي-،مقارنةدراسة

عليه.يعتمدعلميدليلعليهاوليسأصحابها،منوتخمينمحضفرض

34

http://www.al-maktabeh.com



!!)1(مزاعمهمعل!تقومأساسأيتجربةأو-،مامعملفي-تجربةأو،بالعين

داروين،نظريةعليهاقامتالتيالأدلةبتهافتيعترفونأنهموالعجيب

عليهآدمخلقفيالأديانبهجاءتبماالإيمانهوالبديلأنيعلمونولكنهم

)2(.السلام

بالثقةاليومتحدثناالنظريةالطبيعةتعدلمحظناالسوءزسل)3(:ويقول

لأعمالكانتلقدعشر،السابعالقرنفيبهاتحدثناكانتالتينفسهاالرائعة

وقد،والقوة،والمادة،والزمان،المكان:رئيسيةتخيلاتأربعة)نيوتن!)4(

هذااصبحوقد...الحديثالطبيعةعلمفيمنسيأنسيآالعناصرهذهأصبحت

فعلآأ)5(.ماتقدإنهأقللمإنقديمآالتصور

السابق.المصدر)1(

يمكنولاثابتغيرالارتقاء)انكيث،:اآثريقول:التاليالنصقراءةبحدالعجبينتفي)2(

أمروهو،مباشرةبالخلقألايمان(هوالوحيدالبديللأنالنظريةبهذهنؤمنونحن،إثباته

38.صخانالدينوحيد،العلممواجهةفيالدينفيه،.التفكيرحتىيمكنلا

الملكةوزراءرئيسجدهكان،بريطانيام(،079-)1872رسلوليامآرثربرتراند)3(

،عرةالثامنةفيوهوجكمبرجامحةمنوتخرج،بهيغلوتأثر،الفلسفةدرسفيكتوريا،

أصتاذأبهاوعملوأمريكا،بارشىإلىرحل،الرياضياتفيوخاصةالمتفوقبنمنوكان

ثمبحنفالشيوعيةناهضانهكما،،المتطرفةالإلحاديةمواقفهبسببصراعاتبهاولاقى

المفكرينأكبرمنهـلعد،ام559عامللآدابنوبلجائزةعلىوحصلإنجلتراإلىعاد

اكاديميين؟منلجنةوضع:الفلسفيةالموسوعةانظر.الحديثعصرنافيتاثيرأالغرب!ن

-802صالحنفيالمنحمعبدد.الفلسفيةوالموصوعة318،صكرمسميرترجمة

.213

بها،وعلم،بكمبرجتعلم،القليديةالميكانيكامؤسسام(،727-)1642نيوتناسحاق)4(

ظواهرعلىالقائونتطبيقمجالوامتد،باسمهوعرف،الكليةالجاذبيةقانوناكتشف

إلىالفيزياءمجالوتجاوزتالحتميةوهينتيجتهفلسفيةنزعةظهرتبل،والكونالطبيحة

بأن)الاعتقاد:الىأدتأنهاالنظريةهذهوخطورة،والتاريخوالاقتصادالاجتماععلم

فيالمتحكمةوحدهاهيالطبيحةقوانينوأن،عنهخارجةعلةدونتصورهيمكنالكون

المرسوعةانظر(السببيةقوانينعلىبناءانتظامأهناكوانوصيرورتها،وتشكلهاالمادة

جورجإعداد:الفلاسفةمحجم494،-394صالحنفيالمنعمعبدد.:الفلسفية

685.-684صطرابيشي

،خانالدينوحيد،،العلممواجهةفي)الدينعننقلأ17صالفلسفيتطوري:كتاب)5(

31.صخانالإسلامظفرترجمة
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الفلاسفةعليهسارالذيالنحوعلىبالقطعيةالادعاءيمكنلاةإنه:ويقول

")1(جدوىوبدونبكثرة،المتسرعون

الثوابتموازينمنكثيرأو)قلبت()النسبية(!أينشاين،)2(نظريةجاءتثم

المثالسبيلعلى-إالزمن،فأصبح؟مسلماتيظنونهكانوافيماوشككت،عندهم

ثابتة.حقيقةوليسنسبيةحقيقة-

قدوالاستدلالالبحثفيبنيانهمعليهاوبنواقدسوهاالتي"المادة،إنثم

والنرة،الذرةهوالمادةاليهتعودالذيالأساسلأن؟قرروهماكلفانهدمتفتت

يعلمونولافقطاسماءلهاوضعواأشياءمنهاوخرجت،انشطرتتدنفسها

والطاقة،بالطاقةمضنيبحثبعدعنهاعبرواشيئآ،عنهايعلمونلاوأشياءماهيتها؟

عنهاوأجابواتفسيرهافيحاروا3الطاقةهذههيفماالجوهر،غامضةنفسها

.الروحماهيةعنالفلاسفةأجوبةتشبهبأجوبة

الصدفة.نظريةاجترواقضيةعندتوقفواكلما،حائرةعلومهمتزالولا

:المادةبأزليلاجزههمالماديةثوابتهماختلالومن

بدايةلاأزليةوأنها،تفنىلا"المادةأنالغربيالفكرفيالثابتةالحقائقمن

نأالمسلمينأحدأرادوكلما،واضحةحجةولا،قاطعبرهانبغير،نهايةولالها

منظهروقد،العلمضدوأنهبالرجعيةائيمدينهضوءعلىالمسالةهذهفييناقش

تلكزحزحةفيوبدأ،عندهمالمسلمةالأمورتلكفييناقشمناليومعلمائهم

منه؟تمكنواأنهميظنونفيماضلواقدأنهمعلىيدللمماعندهمالراسخةالثوابت

السابق.المصدر:انظر(1)

أدت،النسببةنظريةمؤسس،فيزيائي،يهوديألمانيام(559-)9187أينثتاينالبرت)2(

والجاذبية،والضوءوالمادةوالحركةوالزمانالمكانعنجديدةأنكاروجودالىأبحاثه

بآراهالصلةوثيقةالفلسفيةاينشتاينوآراءأمريكا،فيواستقرالنازيةب!ببألمانياغادر

،ماديغيرثيءوجوددانكار،اللهبوجودالتامالانكارفيتتلخص،اليهودي"سبينوزا"

.الكونعملياتلجميعالشيوالتداخل

الفلسفية:والموسوعة83،-82صالحنفيالمنعمعبدد.:الفلسفيةالموصوعةانظر

71.-07صكرمسميرترجمةا!اديميين،منلجنةوضع

انهعلىالرجلهذ-عاليآالأشهرالمجلةوهي-)التايم،مجلةاختارتوقدهذا

!االحشرينالقرنشخصية
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الغيبيالعلموهوعلمبهلهمليسفيمايحاجونفكيفالماديالعلموهو

.؟3الأخروي

نظرياتعليهاوتبنىالغربيالعالمفيمقدسةفكرة،المادةأأزليةالفكرةوهذه

ينقضمنبأمريكا)كاليفورنيا،جامعةفيالباحثينمنظهرولكن،عندهمعلمية

:ويقول،هربتجورجوهوعلميةببراهينأساسهامنالنظريةهذه

الكونبةفالضرورةأبديآ،أزليآفلبسإذأمتغير،العالمانتثبتالكونية)الأدلة

ب!رادتهعاليةسرمديةحقيقةالماديالكونوراءهناكأنالاعتقاد؟إلىتلجئنا

-ا)1(...بارعنظامعلىالكونيتغيراللانهائيةوحكمته

السماوية:للاجرامبالنسبةفرضيتانهناك5:الفلكعلماءأحدأوسكارويقول

أزلية.أيلها،بدءلاإنها-ا

حادثة.مخلوقةإنها-2

ثموتتسعتنمو،متغيرةالمادةحيث،مردودةساقطةالأولىالفرضيةإن

نأباستطاعتهاالعلومإن...جسمكلبدايةتقدر،عميقةدتةعلىالطبيعيةالعلوم

المرموزةالعجيبةالكيفيةتبينأنتستطيعلاولكنها،مخلوقالكونإن:تئبت

0،)2(.0.هيكماوعللهاالطبيعيةوالقوانين

علومهم:سطحية-

بالجانبواعتنت،للبشريةالهدايةقواعدعنالتجريبيةالعلومابتعدتلقد

أالعلمعجزفقد،الحركةقوانينعليهئطبقا-لةمجردالإنسانوكأنفيهالمادي

منولعلوالنفسيةالروحيةللمشكلاتحلولأو،للحياةتفسيرتقديمعن،الحديث

)3(.الدينيةالعلومعلىالحسيةالماديةالعلميةالمناهجتطبيقهمفشلهمأسباب

لاالماديةالعلومبمقدرةالساذجالتفاؤلةان:صديقيالحميدعبديقول

لاولكنهمنهجيأ،شرحأالطبيعيةالظواهرلشرحملائمةوسيلةفالعلم...لهمسوغ

خلقتلماذايبينواأنالعلماءيستطيعولاالبشر،لهدايةقواعدلنايقررأنيستطيع

ل!نسانبالغشأنذاتتعتبروالتي3،ةلماذاكلمةأنوالحقيقة...3أصلآالأشياء

236.صطميمة!ابرد.،الاسلامميزانفيالماديالفكر:انظر)1(

السابق.المصدر:انظر)2(

13.صصديقيالحميدعبد،الإصلامفيالنبوةانظر:)3(
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إنمافقطبالحواسالإدراكعلىمستندأنهيتصورالذيالعلمان؟للعالمإحراجمصدر

يستطيعلاالذي،أوالعلم...بنفسهاكتفائهمنيدعيهمماشيئآيملكلامفلسعلمهو

من)كرض"كلمةأزيحتلقد،الأدلةنصفيعالجفهو...هدفآالطبيعةفييجدأن

ذلكعنوفضلأ...معلقينيزالانلا،"الغايةأو،إالغرضولكنالعلماءمصطلحات

(11(.والمآلالمنشأمشكلةحلعلىيعينناأنالعلميالمنهجيستطيعلا

البشرية:الحاجاتبابسطللوفاءعلومهمافتقار-

حياتهمفيمفقودمهمعنصرإلىالماسةحاجتهمعن)2(كارلأليكسسقال

بالإنسانالمتعلقةالعلومكلتقدمأنجليأأصبحالقدالرشاد:سبيلإلىليهديهم

فييزاللاذاتناعنعلمناانشديد:وب!يجاز،عنهاحتياجاتنالاشباعيكفيلا

الأسلوببنفسالإنسانأسرارالىالتوصلنستطيعلا)إننا:ويقول،،بدائيةحالة

نافهموالأهما!برعجزناأما...المادةخواصاكتشاففينستخدمهالذي

بصلاحيةبعدنتمتعفلسنا،الميتالإنسان)جثة،دراسةفيالطبيعيةدراستناكل

،)3(الحيالانسان

الثابتةالقوانينلمعرفةاللازمةالوسائلنفتقدأننا:الحقائق)وحقيقة:ويقول

فيأحرارأكونناإمكانيةولمعرفة،والصوابالخطأبينوللتمييز،الروحيلث!اطنا

غذاء-ا:عظيمتينحاجتينسدعنعلومهمافقارلاحظبيثتنا()4(.وبناءذاتنابناء

بينيميزشرعالىوالحاجة-2،الراسخالصحيحوالاعنقادبالايمانالقلوب

.والحرامالحلال

الضروريةالحاجاتتلكسدضرورةإلىأشارحينمانفسهكارلد.ولكن

91.-18ص-يسيربتصرف-الابقالمصدر)1(

ثمبفرنسا،الطبودرسعملفرنسيطبيبام(449-)1873كارلألكسىد.وهو)2(

الىعادثمعامأ35قرابةبنيويوركالعلميةللأبحاثروكفلربمعهدوعملامريكاالىرحل

كمااو،نجهلهالذيالانسان1وكتابهالفذةالطبيةلأبحاثهام129نوبلجائزةمنح،بلده

وترجم،مراتعدةطبحهوأعيدجدأكبيرأاتجالألقي"المجهولذلكاالإنسانباصماشتهر

السببولحلفريد.أسعدشفيق:بترجمةاليهالمشارالكتابمقدمةانظر.الحالملغاتالى

الزائفة.حضارتهمفيالمهملالثطرذلكللحالمكشفأنهالكتابهذاانتثارفي

(.أفضلمعرفةالإنسانمعرفةالى)الحاجة:فصل91صنجهلهالذيالإنسان)3(

93.صالسابقالمصدر)4(
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التجريبيالعلمقوانينالىفيهاالعلاجأحالحينما،نفسهالخطافيوتع

فكان؟الخاطئالسبيليسلكوهوالعلاجإلىيصلأنلهوأنى.ا!المادي

بالنار.الرمضاءمنكالمستجير

تناقضهم:

الذيمذهبهمتنقضذاتهافيهيعلميةمصطلحاتعلماؤهميشخدم

وأ،الحسيةللتجربةإخضاعهيمكنمماليستالمصطلحاتفهذه،عليهيسيرون

نأدونمعانيهاويدركالعقليفهمهامصطلحاتهيإنماالمجهر،تحتئرى

الماذيترىأنعجابلعجبو))نه:بالحواسحقيقتهاتدركصلبةموادآتكون

يستخدموهوالملموسةالماديةوالتجاربالحقاثقفيإلايبحثلاأنهيزعمالذي

المصطلحاتهذهوكأنوالجوهر،والقضيةوالقانونكالقوة؟مجردةمصطلحات

موادالمصطلحاتهذهوكأنواحد،شيءمعهايتعاملالتيوالموادنفسها

يستخدمينفكلاوهوالحواسنوقماكلينكرإذأيضآهوثم...محسوسة

والخصائصوالأثروالسببوالاختلافوالتماثلوالتكاثرالوحدة؟مثلمصطلحات

لايستعملهاتراه،الخصوصوجهعلىالطبيعةفوقبماالخاصةالألفاظمنوغيرها

مامفكريمنمفكرهوانماالماديإن:القولوخلاصة،مسوغولاحجةبلاشعوريآ

،)1(.كذلكيكونأنمنلهمفرولا،بذلكشاعرغيرولكنهالطبيعةوراء

الماديةلعلومهمالوخيمةالنتائج

لتجاريهميخضعولاالحواستحتيدخللالأنه،الوحينبذاولأ:

الرياضيةالعلومأنعلمواوماالوحيد،العلممصدرهيالتجربةوكأن،المقيتة

العلوممننفسهالوقتفيوهو،الحسيةبالتجربةلهعلاقةلامثلآكالحساب

)2(.اليقينية

لأشهرالأقوالبعضوهذه،صورهأبشعفيالإلحادوفثموالديننبذ:ثانيآ

منها!،الكونئخلقكيفأعلمكموسوفبالمادة"إيتوني:!"كانتيقول:)3(علمائهم

.8صجواديكاظمترجمةكهعرد،جون،الدينلفلسفةمدخل)1(

93.-32صالبهيمحمدد.،الهدامةالمذاهبومواجهةالإسلام:انظر)2(

الإصلامظفرترجمة،خانالدينلوحيدالحلممواجهةفيالدين:فيالأقوالتلكانظر)3(

64.صخان
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والموادالماءليتوفرلوالإنسانخلقأستطيع)إنني)هيجل()1(:وأعلن

(.الآنالإلهمات"لقد)نيتشها)2(:وصرخأ،والوقتالكيماوية

يرونهأنهموالمصيبة:النبوةهديعنالإعراضبسببالعريضالفسادثالثأ:

فيداثبيننظلأنحقآلعبثإإنه:كارلألك!س!يقولالعالمفيفينشرونهإصلاحأ

ماأكرموعلى،عظيمةشعوبأخلاقعلىتقضيانهانرىونحنحياتناتزيين

عاجزةوالكيماويةوالطبيعيةالآليةالعلومأنفيقطشكمنما..فتمحوها.لديها

والأمن،،العصبيوالاتزان،والصحة،بالأخلاقالتأدبتمنحناأنعن

.()3(والسلام

منها:،العالمعلىالماديالعلملسيطرةالوخيمةالنتائجمنجملةوهناك

الزائف.العلمسلطانعلىوتوكلهملاعتمادهمالخالقحقوسلبالشركفشو

الفتاكةالأسلحةمختلففيهائستخدمالتيالوحشيةالحروبفشوومنها:

بضابطالمنضبطةغيروبحوثهمالمدمرةعلومهم؟نتيجةوالنسلالحرثتهلكوالتي

را!.

نتيجة؟السالفةالأممفيئعرفلموالتي،الخطيرةالأمراضظهورومنها:

.والأخلاقالاجتماععلمثيالماديةنظرياتهمأفرزتهلما

مستمرضيقفيالناسمنكثيرآجعلهائلآانتشارآالرباانتشارومنها:

الضعيف.أموالواستنزافالظلمعلىالقائمةالاقتصاديةعلومهم؟نتيجة

غيرالى.الحديثةعلومهممنتجاتفضلاتوهي،والماءالهواءتلويثهم:ومنها

.والفسادالضلالإلاالحقيقيةالهدايةمصدرعنالبعدهذاوراءوليس،التائجمنذلك

مئالي،الألمانالكلاسيكيينالفلاسفةمنواحدم(1831-)0177فريدرلث!نلهلمجورج)1(

هيجللفلسفةوكان،برلينبجامعةالأصتاذيةكرصيتولى،الفرنسيةبالثورةرحبمتناقض!،

ترجمة،ا!اديميينمنلجنةوضع؟الفلسفيةالموصوعة:انظر.الماركسيةتطورفيأثرها

725.-721صطرابيشيجورج،الفلاسفةومحجم568،-566صكرمسمير

ورائد،ألمانيفيلسوفام(009-)1844ببروسياروكنفيولدفلهلمفريدرلك)2(

ببسمارك،تأثر،ذلكعنعدللكنهتمآيصبحأنالمقررمنكان،الفاشيةللأيدلوجية

البرجوازيةللايدلوجيةفعلردآراؤهوكانت،للهربوسيلةالفنكونفكرةعنوتخلى

صكرمسميرثرجمة،ا!اديميينمنلجنةوضع؟الفلمةالموسوعة:انظر.الطبقية

068.-677صطرابيشجورج،الفلاسفةومعجم،553-554

51.صنعرفهلاالذيالإنسان)3(
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جحود:بعداعتراف-

منلكثيرالمطافنهايةكانت-لهفهمهمتصورمع-الدينإلىالرجوعإن

أعظمتوةهناكبأنالاعترافالأقلعلىأو،التجريبيةالعلومفيالكبارعظمائهم

انتهىبماهؤلاءنهايةتشبهأنالمصادفةقبيلمنوليس.الحديثالعلمقوةمن

عميدسيمونا؟)"سانهؤلاءأا(:ومن،قبلمنوالمتكلمينالفلاسفةأمرإليه

قدإذالوضةب(!)2(المذهبرائد(؟كونتوأأوجيست،الغربيةالحضارةمنظري

عنالقاصرة4المادوعلومهمفيالغاليةنظرتهمفيالنظريعيداانعليهمابأناعترفا

منوالأعجب.الأديانإلىالرجوعمنبدولا،الضروريةالإنسانبحاجاتالوفاء

مؤسسيوعميد،الحديثالعصرفيالأديانعدو،ماركس!كارل:كلهمهؤلاء

بأمراضمريضآالأخيرةحياتهسنواتقضى؟العالمفيالإلحاديالشيوعيالنظام

لم،مريرةبألاملهوتسببت،كلهجسدهفيالدماملظهورإلىأدت،جسيمة

البلد-بالجزائرللاستشفاءواتجه،وطبهوعلمهالغربتركأنهدرجةإلىيحتملها،

الإلهإنكارإلىيسعلم)أنهواكد:أعلنالأثناءتلكوفييش!،ولم-،المسلم

(31(.الإنسانتحريرإلىسعيهبقدر

.لتقريرهحياتهكرسالذيالإلحاديمذهبهفيكبيرأتراجعآيسجلبهذاوهو

الرسا!هإلىالبشريةحاجةيمرير

الماديالعلميكنولم،الهدايةطريقبمعرفةمستقلآالعقليكنلمإذا

والشرائع،القويمةوالأخلاق،الضروريةالمعارفإلىالتوصلعلىقادرآالتجريبي

ضلالتها؟مندهاخراجهاعمايتها،منالبشريةانقاذعلىإذنالقادرفمن،العادلة

الصراطإلىتهديه؟بوسيلةالضعيفالمخلوقيظفرلنأنه:الجواب

الرحمنالغنيالقويالخالقمنتأتيهبوسيلةإلاالمتفرقةالسبلبينالمستقيم

وهو،وجههعلىيهيميجعلهأنمنبعبدهأرحمفهوالخبير،الحكيمالرحيم

رشديد.،،الغربحضارةفيعمالقةانهايةكتاب:فيمفصلةالقومهؤلاءترجمةانظر)1(

صالأولالفصلفي،سيمون)صانترجمةوتقع.دومهأبوسيد:وتقديمإعدادفكار،

58.-35صالثالثالفصلفي(كونت)أوجيستوترجمة35،-25

نفسه.المصدرفيأخرىأمثلةوهناك71،-95ص،السابقالمصدمر)2(

71.صالسابقالمصدر)3(
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وما،يضرهولاينفعهوبما،منهبهأعلم،وخالقهربهفهو؟بحاجاتهخبيرسبحانه

وأي،ظلمةنورهبغيراستضاءةفأي،ئضلهولايهيدهوبما،يفسدهولايصلحه

ضلالة.هديهبغيراهتداء

اللهعنتبلغهمالتيوخلقهاللهبينالواسطةأوالوسيلةتلكهيماولكن

؟؟مراده

منرجالآبشرآرسلآإليهمأرسلأنبعبادهاللهرحمةمنإن:الجواب

وصفاته،الثهاسماء؟لهمويبينون،عليهويدلونهم،بربهميعزفونهم)1(؟انفسهم

دنياهمفيصلاحهملهميحققماوكل،وعقابهوثوابه،ومساخطهومحابه

وأخراهم.

العناصرفيإليهاالماسةوالحاجةضرورتهاومدىالرسالةأهميةوتظهر

التالية:

:ونورهالعالمروحالأئبياءرسالة-

للعالم؟بالنسبةالرسالةإن-الاختصارسبيلعلى-يقالأنيمكن

وكالماء،تعمىبدونهللأبصار،وكالنور،تموتبدونها،للأبدانكالروح

.الحياةتنعدمبدونهللأحياء

الرسالةضرورة)2(تيميةابنالإسلامشيخقررفقدالتفصيلسبيلعلىأما

،أقوىلهمالناصوتصديق،أعظمالناصفيوقحهمليكونالبشر؟منالرسلاللهجحل)1(

عليهماللهفردالبثر،منرسول)رسالعلىالمشركوناعترضوقدأيسر.بهموالاقتداء

"!ئلرون،ثص(لآئيلقفىت!أوبهآؤلؤم!غ!وأيخ!لؤلأإؤت،لؤا:تحالىبقوله

أرسلولوالبشر،منرصمولآإليهمانزلأنبعبادهاللهرحمةمنكانولذلك8،:الأنعام1

جبريلحديثفيكمابصصرصورةعلىلجاءهمالناسالىرسولآالملائكةمنالله

بينيعيثىأنالملكطبيعةمنليسولكن،دينهمعنهوياخذواالناسيراهلكيالمشهور،

أشياءفيالبشرسلوكيسلكانيشطغولن...يتزوجاويثلأنيستطيعفلن،الناس

إنان؟.أومقكهوهل؟الناسعلىأمزهيلتبسوسوف،بهالاتتداءحينئذفيقنعكثيرة

لحظمورهبأخوفأمنهسيفرتونبلأحدلهيأنىفلنعليها؟خلقالتيبصورتهنزلولو

عليها.اللهخلقهالتيصورته

شيخ،الدمشقيثم،الحراني،تيميةبنالسلامعبدبنأحمدالعباسأبوالدينتقي)2(

المجددينأحد،دمشقالىواهلهوالدهمعانتقلهـثم661سنةبحرانولد،الإسلام

منانحآ=،الثرعيةالعلومفيومؤلفأمتبحرأكان،الأمةفيالسلفلهديالمحيين
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:-الثهرحمه-قال،وقوتهشمولهفينظيرهتجدقلمافضلبكلام

فيوالهدىالسعادةأنوبيان،بالرسالةالاعتصاموجوبفينافعةإقاعدة

عاماماالوجودفيخيركلوأن،مخالفتهفيوال!ثمقاءالضلالوأن،الرسولمتابعة

بالعبد؟مختصالعالمفيشركلوأن،الرسولجهةمنفمنشؤه؟خاصل!اما

معاشهمفيالعبادسعادةوأن،بهجاءبماالجهلأوالرسولمخالفةفسببه

إليهاوحاجتهممنها،لهمبدلاللعبادضرورلةوالرسالة.الرسالةباتباع؟ومعادهم

صلاحفأي،وحياته،ونوره،العالمروحوالرسالةشيء،كلإلىحاجتهمفوق

عليهطلعتماإلاملعونةمظلمةوالدنيا3والنوروالحياةالروحعدمإذاللعالم

منويناله،الرصالةشمسقلبهفيئشيرقلمماالعبدوكذلك،الرسالةشمس

قئتاخنقنإأو:تعالىقال،الأمواتمنوهوظلمةفيقهووروحها،حياتها

ئتهالمخا!ملئى"لنهلمنئقتلاكتنآلتايرؤلىتتمثىنو،ت!وجحتناقأجمئتا

وصففهذا122،:الأنعام1أ!تغم!وئكأنوأتالقبهيرينزتينكذلث

وجعل،الإيمانونورالرسالةبروحالثهنأحياهالجهلظلمةفيميتأكان:المؤمن

()1(.الظلماتفيالقلبفميتالكافروأما،الناسفيبهيمشينورآله

:فقالبالماءالوحيوتثبيهبالروحالرسالةتسميةوجهاللهرحمهوذكر

منينزلهالذيكالماءوالوحي،الحياةفقدتفقدإذاوالروح،روحإالرسالة

حياةبهلأنبالماءالعلموشئهالنور،بهايحصلالتيوبالنارالأرضحياةبهالسماء

والشركالكفرظلماتففيالكافروأما...الأبدانحياةبهالماءأنكماالقلوب

التيالعلويةالروحانيةالحياةعادمفهو،بهيميةحياةحياتهكانتلىان،حيغير

اللهفإنوالآخرةالدنيافيوالفلاحالسعادةللعبديحصلوبها،الإيمانسببها

يضرهم،وماينفعهمماتعريفهمفيعبادهوبينبينهوسائطالرسلجعلسبحانه

وتعريفاللهإلىبالدعوةجميعآوبعثوا،ومعادهممعاشهمفييصلحهمماوتكميل

الدليل،مناصرتهبببوأوذيامئحن،والبنانواللسانباليدالسلفوعقيدةالاسلامعن=

أشهرمنكل،728سنةبهاوتوفي،مرتيندمثقوبقلعة،والاسكندريةالقاهرةبقلعةوحبس

ابنالإسلامشح:انظر.كثيروابن،الهاديعبدوابن،مفلحوابن،القيمابنتلاميذه

والنهاية،البدايةوانطر:المنجد،الدينصلاحد.،المؤرخينعندوأخبارهسيرته،تيمية

4/278.للذهبيالحفاظوتذكرة،141-14132/كثيرلابن

49.-91/39الفتاوىمجموع)1(
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الرسالةالىالعبدوحاجة...الوصولبعدحالهموبيان،إليهالموصلالطرق

موتالطبيببعدمئقذرماآخرف!ن؟الطبإلىالمريضحاجةمنبكثيرأعظم

الحياةئرجىلاموتأقلبهماتوحياتهاالرسالةنورللعبديحصللمإذاوأما،البدن

اللهف!نالرسولباتباعإلافلاحفلاأبدأ،معهاسعادةلاشقاوةشقيأوأبدآ.معه

ؤ؟كرونالخيزإلميذعو!أئةينكغأؤلتكق:تعالىقالوآتصارهآتباعهبالفلاحخص

فخص401،:جممزانآلأ!،الظئوتمممؤاؤقكآلصنكيزغينقئكتتؤ!يآنقلىني

وينفقونالصلاةويقيمونبالغيبيؤمنونالذينالمتقينخصكما،بالفلاحهؤلاء

؟بالآخرةويوقنون،قبلهمنأنزلومارسولهإلىأنزلبماويؤمنون،رزقهممما

وجودآالرسالةمعدائروالفلاحالهدىأنبذلكفغلم،والفلاحبالهدى

بهموخسفومسخهموعاقبهمالغضببهمنزلالذينأنذكرثم.،.وعدمآ.

المكذبونهمانما؟العقابأنواعمنوغيرهاوالطوفانالصيحةعليهموأرسل

لمنعبرةوديارهمآثارهمأبقىولذلك،بهجاؤواعماالمعرضون،بالرسل

ضرورية)والرسالة:-اللهرحمه-فقالالرسالةلضرورةآخروجهآذكرثم،بعدهم

باتباعإلاآخرتهفيلهصلاحلاانهفكما،ومعادهمعاشهفيالعبدإصلاحفي

الإنسانف!ن؟الرسالةباتباعإلاودنياهمعاشهفيلهصلاحلافكذلك،الرسالة

بهايدفعوحركة،ينفعهمابهايجلبحركة:حركتينبينف!نه؟الشرعإلىمضطر

فياللهنوروالشرع،يضرهوماينفعهمالهيبينالذيالنورهووالشرع،يضرهما

"آمنآ.كاندخلهمنالذيوحصنه،عبادهبينوعدلهأرضه

يحصلذلكف!نبالحسوالنافعالضاربينالتمييزبالثمرعالمرادوليس

بينالتمييزبل،والترابالشعيربينيميزوالجملالحمارف!ن،العجمللحيوان

،ومعادهمعاشهفيتنفعهالتيوالأفعالومعادهمعاشهفيفاعلهاتضرالتيالأفحال

والعفة،والأمانة،والإحسانوالتصدقوالبر،والعدلوالتوحيدالإيمانكنفع

الأرحاموصلةالمنكر،عنوالنهيبالمعروفوالأمروالصبر،والحلموالشجاعة

العمللىاخلاص،الحقوقوأداءوالجار،المماليكإلىوالإحسان،الوالدينوبر

وموالاة،لأمرهوالانقياد،لحكمهوالتسليم...بهوالاستعانةعليهوالتوكل،لته

فرائضهباداءإليهوالتقوى،والثهادةبالغيبوخشيته،أعدائهومعاداةأوليائه

ماكلفيرسلهوتصديقوتصديقه،عندهالثوابواحتساب،محارمهواجتناب

وآخرتهدنياهفيللعبدوصلاحنفعهومما،بهأمرواماكلفيوطاعته،بهأخبروا

وآخرته.دنياهفيومضرتهشقاوتهذلكضدوني
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المعاضفيوالضارالنافعتفاصيلالىالعقليهتدلمالرسالةولولا

.والمعاد)1(

رسلهاليهمأرسلأن؟عليهممننهوأشرفعبادهعلىاللهنعمأعظمفمن

الأنعامبمنزلةلكانواذلكولولا،المستقيمالصراطلهموبين،كتبهعليهموأنزل

البرية،خيرمنفهوعليهاواستقاماللهرسالةقبلفمنمنها،حالأشربلوالبهائم

والخنزيرالكلبمنحالأوأسوا،البريةشرمننهوعنهاوخرجرذهاومن

إلىكحاجتهمالرسولإلىالأرضأهلحاجةوليست....البهيموالحيوان

العينكحاجةولاحياتهإلىالإن!انكحاجةولاوالمطر،والرياحوالقمرالشصى

كلمنحاجةوأشدذلكمنأعظمبل،والشرابالطعامإلىوالجسمضوئها،إلى

وهم،ونهيهأمرهفيخلقهوبينالثهبينوسائطفالرسل،بالبالويخطريقدرما

0()2(0.عبادهوبينبينهالسفراء

نأارادوالما؟والحسنالقيحبينالتمييزسبيلوجملرهالعقلعظمواالذينأولئكوحتى)1(

اختلاتايلأنالأنبياءبهجاءماالىلجؤواالتفصيلعلىوالمحاصنالقباثحبينيميزوا

شيخ-الجبارعبدالقاضيويؤكد،عليهاعتمدواالذيالأصلفساديفضحالتفاصيلفي

المفسدةوقبحالمصلحةوجوبوأن،المجملتفصيلعنالعقلقصورعلى-المعتزلة

،مفسدةوذلك،مصلحةالفحلهذابانالجزمبسنطيعلاالحقلأنإلا،الحقلفيمتقرران

أمرين:فيتكمنالبعثةنائدةأنالىيخلصذلكعلىوبناء

عقولنا.فياللهركبهماتقررانها-ا

الثاني.الأمرهنايهمنيومافيها.تقررقدماتفصلأنها-2

وذلكينفعالبقلهذاإنقالوا:)ذبالأطباء،الرملالجبارعبدالقاضييث!بهولذلك

حسن،النفسالىالنفعوجر،واجبالنفسعنالضرررفعذلكقبلعلمناولكنايضر،

الرسل.هؤلاءحالفكذلك،للعقلمخالفبشيءأتواقدقلناهماوالحاليكونلافكما

.112-15111/له،المغنيوتارن564،صالخمسةالأصولثرح:انظر

الوحي،عنيس!تفنيأنيمكنلاالعقلبأنضمنياعتراتهذاالجبارعبدوكلام

منالإسلامفيالعقلدوربيانالىحاجةفيولست،الرسالةعنيستقلأنبوسعهولش

الحقإيثار:فلينظرالتوصعأرادفمن،حفظهووجوب،إعمالهعلىوالحث،مكانتهجهة

003صالثانيالجزءاواخرللثماطبيوالاعتصام،14صاليمانيالوزيرلابنالخلقعلى

.الأولالجزء:والعقلالنقلتحارضوثرءبعدها،وما

.101-91/39الفتاوى)2(

.025-2924/البهيةالأنوارلوامع:كتابهفيبحروفهالسفارينينقلهالآخيرالنقلوهذا
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سوف،القرآنفي)النور(لفظفيهاوردالتيالآياتفيتأملتإذاولذلك

علىالنورإطلاقأمالحاملها،وصفأدهاماللرسالةوصفآإماالغالبفيتجدها

قولهومنه؟اللهكتابفيجدآفكثير-والتشريعاتللاعتقاداتالمتضمنة-الرسالة

تعالى:

آترليآؤئختخروآوآلؤيفآلؤيىالمآلففمنقينيخيرئهصةاتنوأأثدبترلئ)ألئة

حلذوئنمثائغآقايىآضخثأؤكبفآلقائمتئإلمأبؤريتئخرصتفمآللفوث

257،.:التقزةأ"!

مكؤتاعلون!الدىأفيفئألتبئألزم!وذتقبلوتإأثدلين:تعالىوقوله

لفروجم!الئن!ترغنؤتتهحفئمبألمحزونيتأئزمممؤألايخيل!ألؤرئزنيجمندئئم

لخيضكأنفآثيئؤأقاغقبنإشزلهغغتنثخؤيصعغألختبتغقئهضؤئخيزمألاليتني

أتئقيونفغأؤتبهكشقا،أنيذأتلأى-ألثوزؤأتتفواؤنقمزوؤغززوههةاقنؤاتألدجمت

.،571:الأعزاف1أ!

شصأنالأأقةؤيآيبأدؤييزأدت!لؤزظفؤ(آنإيزيئرئ:تعالىوقوله

.32":التوتةأ"!آلبهيزدن!يرةؤلؤلؤز:

)قذ:تعالىقولهفي)نور(بلفظجاءفقدبالنور!الرسولوصفواما

15،.:القائدةأ!"كيبؤ!تئينورأدئوئنىمجلالجم

ئن!يمقرسرابليمباأدت!إلماجمياإؤ:تعالىتولهفيمنيرآ()سراجآبلفظوجاء

.(46:الأحزاب1!!

وفيونهارآ،ليلآوقتكلفيإليهالناسيحتاجالمنيرالسراجلأنوذلك

وشرعه.ودينههديهوهكذا،منهئتاذىلاونورهوداخلها،البيوت.خارجمكانكل

،محددةأمكنةولهاالنهار،فيتخرجالتيالشمسوهيالوهاجالسراجبخلات

إلىتؤديقدالتيالشمسيةبالضربةيسمىبماالناسبعضفيصابمنهائتأذىوقد

المنير.بالسراج!اللهرسولوصفأنالقرآنبلاغةفمنالوفاة

أجمعين:خلقهلأشرفتعالىاللهقولالوحىشأنعظمبيانفىويكفى
ص--لم

.7،:الضحىأ"!فهدىضالاإؤؤتجدئر

أليهتمبماتذرىكئتماأقيتأينروجاإلكأؤحين!إيهدلذ:تعالىقوئهويبينه

ئ!تتييرجمزفىاذتتغبىوإتكجمماب%يقلئثئآةمنبه-كلى!ىنوراتجقئتةؤثيهنآلإيتنؤلا

.52،:الشورىأ!"
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:الناسهليالحجةلقيامضرورةالرسالات-

عدمعنالاعتذارفيلأحدمجاللافيكونالناسعلىالحجةتقومكيف

ورسوله؟باللهالإيمان

علىللناسشبهةلأيقطعأالرسلأرسلأنبعبادهاللهرحمةمن:الجواب

ؤلآغققأيفظق!ئماضذؤتنتفمي!هتهتوى!إتقاآقذىإتين:تعالىقالكما،ربهم

.15،الأسزاء:1،!رممو!نتعثصنئمعذلينكئآوماأخرمنلئرواندئزر

إلئتاآزصتفتتؤلأ!قاتفالؤاقدينبقذابآفقكتفيمألآإؤتؤ:تعالىوقال

.134،:أطه!،ؤتخزثئذذآنقئليينةاتئكقتتغزصمولا

ئنذأدتهـلمحخةغليلتالي!ييهونيئلأؤنلأرينئتمثيريئإزمملأ:تعالىوتال

.165،الئساء:1!"مجيصا!ييزأألتةؤكانآلرئممين

المبشرينبعثذلكأجلومن،الثهمنالعذزإليهأحمثأحدولا...أ:يكت!وقال

)2(بالعقوبةأخذهمقبللخلقهوالإنذارل!عذارالرسلبحثأي0أ)1(والمنذرين

منيعتريهاولما؟الحقجادةعلىالإنساناشقامةفيالفطرةتكفيلافحين

عنلقصورهالإنسانهدايةفيالعقليكفيولاوالتقاليد،والأعرافالعاداتركام

ومنذرينمبشرينالرسلالناسإلىيرسلأنالثهشاءلذا،الكبرىالضروراتهذه

وتحريرآ،والعادةالالفركاممنللفطرةانقاذأل!عذار؟مجالهناكيكونلئلا

آدمبنيعلىأخذالذيللعهدوتذكيرأوتجديدآ،والشهواتالأهواءأسرمنللعقل

.بالعذابيأخذهمأنقبلعبادهالىليعذر،أبيهمظهرمن

تكونلاالناسعلىالحجةإقامةبأنأالرازي"المتكلمينرأساعترفوقد

بالسمع.بلبالعقليثبتلاتعالىاللهشكروجوب9:يقولهذاوفيبالشرعإلا

قبلعقابولا،التركعلىالعقاببترتيبإلاماهيتهتتقررلاالوجوبلأن

،)3(.الشرعورود

الله،منأغيرالاضخص!:النبئقولبابالتوحيد،كتاب،صحيحهفيالبخاريوراه11(

صحيحه،فيومسلم،أولهفيتصةمعشعبةبنالمغيرةحديثمن13/9937416ح

4/2113.مسعودابنعن،اللهغيرةباب،التويةوكتاب،2/1136اللعانكتاب

13.004/حجرلابنالباريفغانظر:)2(

59.صللرازي؟النبوات:انظر)3(
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علىالحجةإقامةفيالسمعضرورةعنيحيدأز)1(الزمخشرييستطعولم

فكان..النظر.علىوباعثون،الغفلةعن)منبهون:الرسلعنفقالالناس

رسولآإليناأرسلتلولا:يقولوالئلا؟الحجةلإلزاموتتميمآ،للعلةإزاحةإرسالهم

")2(.إليهالانتباهوجبلماوشبهناالغفلةمشةمنفيوقظنا

:النجاةسبيلالرسالة-

عغئمينتخيرىيخليق!مروريمفيتاإؤترغا:الجنةأهلعنتعالىاللهقال

زمملىجآةتتقذآقهبرهدتاآنتؤلألخذىبهأوقايقداقدئناآلذىلتوكضلؤقالوأآلآئهز

43،.:الأعزاف1،!ئفملونكنئريماأررثئئوهاأتجتةيقكغآنؤلؤذوابأقىقيئا

تجاةت)تقذ؟بقولهموالتقريرالاعتراتهذاالجنةأهلترنالمقامهذاففي

تعالىاللهمعرفةمنمكنتهمالتيهيوبعثتهمالرسلأنعلىفدلبالخن(زئنازشل

الجنةفيالدخولمنبرحمتهاللهمكنهموبالتالي،بهوالعملوأحكامهومراده

النعيم.دارالىوالوصول

المرسلين:سبيلوبيانالمجرمينحاللمعرفةالرسالةضرورة-

ضلالببيانالصافاتسورةوهيالقرآنمنجليلةسورةتعالىاللهختم

كاآلحروزئيريكإمئئحن:سبحانهقال،تعالىاللهفياعتقادهموسوءالمشركين

185:الضافاتأ،!آلقئمبرل!يئهؤ"اطئذ!آلئرعصيذغلىوممكم!تصفوئ

بهيتفوهمماالغلئةنف!هاللهنزهفلماببعضها؟متصلةالثلاثوالآيات182،-

والتقديسبالتنزيهجاؤواالذينالمرسلينذكرثم،الأولىالآيةفيالمشركون

فيالفضلأهلهملأنهم،عليهموأثنىسفمثم،الصحيحالوجهعلىالكاملين

علىمنةبعثتهموكانت،الصادقالصحيحبالوصف،بالخالقالخلقتعريف

ختمثم.الحكيمةالرحيمةالربوبيةمقتضياتومن،الإنسانيةعلىونعمة،الخلق

حالبيانفيكثيرةالقرآنونصوصانغاقيين(.زفييئيما)وآنخفذ:بقولهكلهذلك

باللغةعالم،المذهبمعتزلي،الزمخثريالخوارزميمحمدبنعمربنمحمودهو)1(

خوارزمفيالجرجانيةالىعادثماللهبجارفلقبزمنآبهاوجاورمكةالىصافروالتفسير،

كل.538سنةبهاومات

7/178.والأعلام2،81/الأعانوفيات:انظر

1/195.الزمخشمريتفسير)2(
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طهم.منوتخويفآ،اتباعهممنتحذيرآ،المجرمين

:عبادهمنالةمرادلبيانالرسالةضرورة-

،غيرهعبادةمنويحذرونهم،وحدهاللهعبادةإلىالناسيدعونفالرسل

فيتقثن!إؤتقذ:تعالىقالقبيحها،عنوينهونهم،الأخلاقبمكارمويامرونهم

ترؤيتهمأدئههد!ئنقعئفمآلالعوتؤأتجتيوأأقةأغصدو(آبضزمئولاأتزئحتن

أ!آئمكدببنعنة؟%يهفقآننهرو(آلأزصىفي!ن!ميروأألقحتتةلمخهحقث

أفقتا:اللهعندمنالهدىجاءهالأرضعلىآدمهبطأنومنذ36،.التحلأ

تحؤلؤنئنمؤ،غقهئمصتتلآئذائبخقتنئدىتنئتآيتنئقإتاتهيعأيتهاأتيالوأ

إلىويهديهمدينهمأموريعلمهممنإلىبحاجةفالناس38،.:التقزةأ،!

لاوالصناعاتالعلومأنحزمابنذكروقد،العبادةفيلهميرضاهاالتيالصفة

الىتحتاجوالعباداتالثرائعوكذلك،تعليمدونبطبعهأحدإليهايهتديانيمكن

لاوالدين،بالدينالايخلصلاالتألهأان:الماورديقال)1(النبيوهومعلم

،)2(.اللهعنالمبلغينبالرسلالايصلح

:بعبادهالةمنرحمةالرسالات-

يتركهمثمعبادهيخلقانمنوارحمواعدلوأعظمأجلسبحانهواللهة

منبعبادهأرحمالةإن..ودليلحارصغيرمنالهلاكطريقفييسيرونسدى

بوليدها،)3(ءالعطوفالأم

شيءمعرفةالىحاجتهمقويتكلما)الناس:تيميةابنالاسلامشيخقال

كانتنلماأشد،أبدانهمفيإليهحاجتهمكانتماييسركما،أسبابهاللهيسر

كلفيأحدلكلمبذولآكانالماءإلىمنهاأعظموالهواءالنفسالىحاجتهم

الماءوجودكانالقوتإلىحاجتهممنكثرالماءإلىحاجتهمكانتولما،وقت

ربوبيتهودلائلآياتهكانتأعظمالخالقمعرفةإلىحاجتهمكانتلماوكذلك.كثر

معرفةالىحاجتهمكانتولماغيرها،مناعظموحكمتهومشيئتهوعلمهوقدرته

دلائلمنشحانهاللهأقامذلكغيرإلىحاجتهممنأعظمذلكبعدالرسلصدق

1.142/والنحلوالأهواءالمللفيالمصل:انظر)1(

2.71/النبوةأعلام)2(

.9صمغنيةجوادمحمد،والنبوةالتوحيدفلسفة)3(
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ماوبيان،ونجاتهوسعادته،ائبغقممنحالوحسننبوتهموشواهد،صدقهم

وشقاوته،خالفهممنحالوقبح،الصالحوالعمل،النافعالعلممنلهيحصل

ذلكإ)1(،تدبرلمنيظهرماوظلمهوجهله

المصالح،منإليهيرشدهمبماعبادهعلىمنعماللهن)1:الماورديوقال

التيالمصالحعموممنإرسالهمكانالعقولتدركهلاماالرسلبعثةفيكانولما

بهاأ)2(.تكفل

تعريضارساله)في:الرسلب!رسالعبادهعلىاللهإنعامفيالباتلاني)3(وقال

عدلأوكان،حكمتهفيذلكصح،عظيمونفع،جزيللثوابالمكلفينمنلخلق

")4(.سبحانهفعلهمن

:الناسبينالعدللاقامةالرسالةضرورة-

وجموحه،لنفسهشيءبكليستأثرلأنوحبه،الإنسانطغيانعلىيقضيلا

تقيمثابتةللحقوموازين،محكمةسلوكيةضوابطالاوالمنفعةالغلبةلهتكونلأن

وبدون،نصابهإلىالحقوتعيد،الظالممنالمظلومفتنصف،الناسبينالعدل

وحياةالأفرادحياةفيوالمقاتلةوالعداءوالتشاجرالتخاصمينشأالموازينتلك

متناولوعلا،قدرتهمفاقلماالاذعانعلىيتفقونجميعآوالناس،الأمم

إليهميوحي،هادينمرشدينالبشرمنيختارأنتعالىاللهشاءلذااستطاعتهم

الاازاءهاالناسيملكفلا،المداركعظمتهاتدهشالتي؟والعدلالحقبموازين

هموأولئكالبشر،وضعمنوليستقاهر،الهيشرعلأنهالها،والقبولالإذعان

.المرسلون

يفوتمؤألييزأنألكفتقهزؤآنرنآبائيتضزمئقتاآزسمقتاأتقذ:تحالىقال

5.141/الصحيحالجواب)1(

2.07/النبوةأعلام)2(

وتوفىبغدادوسكن،البصرةفيولدبكر،أبوجعفر،بنمحمدبنالطيببنمحمدهو)3(

مذهبفيالرياصةإليهانتهت،الكلامعلماءمنوكان،البديهةبصرعةمحروفأكانبها

مناظراتلهفجرتلهسفيرأالرومملكالىالدولةعضدووجههالقضاء،ولي،الأشاعرة

سنةتوفيحجتهقوةفيهاظهرتملكهايديويين،النصارىعلماءمعالقسطنطيشيةفي

6/176.والأعلام5،937/بغدادتاريخ:انظركل304

154.صالدلائلتمهيد)4(
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ؤرلب!قةين!؟تنألتةلرلغقتمللئاي!ومئفغثملىيدتأم!ييرآئحلىيروآنزتنايآتقمتصوآلناس

.25،الخديد:أ!،عنريزتيرخآلتةانبآلقتمث

النظراءومتابعةا!فاءموافقةمناستكبرتبماالعقول!إن:الماورديقال

اعمبهمالمصالحفصارت،رسلهأداهفيماالمعبودطاعةإلاعليهيجمعهمفلم

،)1(.أمنعبهموالتنازع،أجمعبهموالشمل،أتمبهموالإتقان

يتفقعدل-الناسأي-بينهميكنلمإإذا)2(:الألوسيشكريمحمودقال

يقررهاواضعمنلهابدلاالتي؟الراثععلموهي؟كليةبقوانينعليهالجميع

الناسويحلالجمهور،نظاميختل،الشارعوهوالخطأعنمصونةينبغيماعلى

إنماوهو،الطاعةباستحقاقيمتازأنبدلاالشارعإنثموثبور،هلاكورطةفي

عليهماللىصلواتفالأنبياء...ربهعندمنشريعتهانعلىتدلبآياتيتقرر

منالعقولاقتضهماعلىزيادةونواهيهباوامرهعبادهالىالثهرسلهمجميعآ

العاقلكرامةمنتعالىاللهأرادهلمامباحاتها؟منجوزتهلمالىالزامآواجباتها،

علىوطبعه،للحكمةهياهحين،مصالحهوانتظامأحوالهواستقامةافعالهوتشريف

يدركونلابنظرهمالناسلأنعليمأ،وبالعواقبحكيمآ،ليجعله،المعرفة

معينزجرونولا،بغرائزهمأمورهملعواقبيشعرونولا،بأنفسهممصالحهم

الماضين،القرونوأخبار،المرسلينآداثعليهمييرذاندون،هممهماختلاف

ووعده،ممتثلةفيهموأوامره،مئبعةفيهموحدوده،مستعملةفيهماللهآدابفتكون

،الأسماعطرقتإذاالعجيبةالأخبارفإنواعظآ؟الأمموقصصزاجرآفيهمووعيده

فهمها،وصحعلمها،فزادالعقولاستمدتهاالأذهانأيقظتإذاالغريبةوالمعاني

تفكرآوكثرهمتفكرأكثرهمخواطرواكثرهمخواطر،أكثرهمسماعآالناسوءأكثر

2.71/،النبوةاعلام)1(

المعالي؟أبو،الحسينيالآلوسيمحمودالدبنشهاببناللهعبدبنشكريمحمودهو)2(

العلموأخذبغدادرصافةفيولد،الإصلاحالىالدعاةمن،والدينبالأدبعالم،مؤرخ

إلىبهوعمعواكثيروننعاداهوأهلهاالباععلىوحمل،للتدرشىوتصدر،وعمهأبيهعن

الموصلالىوصلنلماالأناضولإلىبنفيهامرفصدر"الثانيالحميد)عبداللطان

بغدادالبريطانيوناحتلولمافعاد،بغدادالىبالحودةلهنسمحدناعآأعيانهااهـقام032

التأليفعلىعاكفآبيتهولزممخالطتهمعنفانقبضقضاءهايتولىأنعليهعرضوا

173.-2172/الأعلامانظرص،1342ستتوفيوالتدرش

51

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ولا،معدلالرسلبعثةيوجد"فينلمعملأأكثرهمعلمأوكثرهمعلمأ،كثرهم

بدل،11(.المصالحانتظامفيمنهم

العدلتكفلأحكامأللناصيسنمنظهوربضرورةأنفئمهمالفلاسفةأقروقد

له،ويخضعحكمهالىالجميغيننرذأنمنيخولهماالثريعةمنويملك،للجميع

لابأنهالحيواناتساثريفارقالإنسانأنالمعلوم)منسينا)2(ابنيقول

منبآخرمكفيأالإنسانيكونأنبدلاوانه.ء.وحدهانفردلومعيشتهيحسن

منبدفلاظاهرآهذاكانف!ذا..لهذا.يخبزوذاك،لذلكيبقلهذا...نوعه

فيبدلا...بمعاملةإلاالمشاركةتتمولا،مثماركةمنوبقائهالإنسانوجود

نأبدولا،ومعدلسانمنوالعدلالسنةفيبدولا،وعدلسنةمنالمعاملة

إنسانأ،يكونأنبدولا،السنةويلزمهمالناسيخاطبأنيجوزبحيثهذايكون

وماعدلأمالهمنهمكلويرىفيختلفونذلكفيوآراءهمالناصيتركأنيجوزولا

أشدوجودهويتحصلالإنساننوعيبقىأنفيالإنسانهذاإلىفالحاجةظلمأعليه

منالأخمصوتقعيرالحاجبينوعلىالأشفارعلىالشعرإنباتإلىالحاجةمن

لهاماممثربلالبقاءفيفيهاضرورةلاالتيالمنافعمنأخرىوأشياء،القدمين

تقضىولاالمنافحتلكتقتضيالأولىالعنايةتكونأنيجوزفلاالبقاءفيتنفعأنها

.ولا،ذلكيعلمبعدهوالملائكةالأولالمبدأيكونأنولاأسها،هيالتيهذه)3(

نأوواجبإنسانأ،يكونأنوواجب،نبيئيوجدأنإذنفواجب.هذا.يعلم

لهميوجدلاامرآفيهالناصيستشعرحتى،الناسلسائرليستخصوصيةلهتكون

،)4(.منهمفيتميز

اكل931سنةنفسهالمؤلفبخطمخطوطة،ال،الألوصيشكريمحمود،الحقليةالدلائل)1(

قدسعود،الملكبجامعةالمركزيةبالمكتبة8547،برقم)مايكروفلم(مصورةنسخةتوجد

تعالى.اللهشاء)نتحقيقهاعلىعزمت

تعلمبخارىقربقريةنيولد)الفيلسوف(سينابناللهعبدبنالحسينعليأبوهو)2(

،عشرةالثامنةيتجاوزلموهووعلم،الطبفيوبرعوالمنطقوالحسابوالهندمةالفلسفة

توفيأنالىسنة15أميرهاولزمأصفهانالىرحل،الباطنيةدعاةعنالحلمتلقىوقد

03.-26صطرابيثيجورج؟الفلاسفةمعجمانظر:ص428سنة

".النجاةهذهتفيضولاالمنافعتلكتفيض894:5صالثالثالقسمالضفاءمخصرفي)3(

005،-894صالنجاةفيبحروفهالكلاموانظر441صسينالابنالإلهياتالفاء،)4(

25.صوالصوفيةالفلسفةدينالنبوةانظر227،-226صوالاضارات
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اجتماععنعبارةوالتمدن،بطبعهمدني)الإنسان:آخرموضعفيوتال

هذاينظمقانونإلىتحتاجالتيوالمعارضةالمعاوضةعنيخلولاوهذا،الناس

وينتشر،والظلمالجورفيقعيشتهيهمالتحقيقفردكليذهبلكي،الاجتماع

علىيتفقواأنبدلاالاختلافهذايحدثولكيلاالنظامويختل،والمرجالهرج

هوالقانونوهذاأمورهمينظمقانونوضعيستدعيوهذا،المعاملةفيالعدل

القانونهذاموضعإليهيوكلانيصحولا،شارعمنلهبدلاوالرع،الشرع

فلذلكوالأهواء،العقوللتباينتبعآوالاختلاتوالتشاجرالتنازعإلىسيؤديلأنه

يديه،علىتظهرالتيالآيةوهي،فيهمتوجدلابميزةعنهمالشارعيمتازأنينبغي

()1(.دعوتهقبولعلىوتستحثهمصدقهعلىيستدلونطريقهاعنوالتي

بضرورةأقرتتدضالةطائفةوهيالفلاسفةأنالسابقةالنقولفيترىوكما

زعمت-الفلاصفةأنوهو،الوجوهاهمفيضلتأنهاإلاوجوهعدةمنالنبوة

منالجميعلهيخضعالذيبالشرعاتىأالنبيئ،هذاأن-مذهبهمتفضيلسيأتيكما

فلئن،أعظمبصورةغرضهملهملتحققالحقبالمذهبأقرواأنهمولو،نفسهتلقاء

.للمخلوقيخضعواأنمنأعظمللخالقالناسيخضع

المسائلكثرمنكلهمالناسلهايخضععلباقوةمنالصادرالعدلواقامة

ثمومن-فيهاالعظيمضلالهمعلى-النبوةإثباتفيالفلاسفةعليهاركزالتي

)2(.للنبوة)ثباتهمفينفسهبالعاملالأخذفيالمتكلمونتبعهم

يحملالذيأنوهوعليهنؤكدلأمرالناسبينالعدللإقامةضرورةوالرسالة

فيمتثلون؟الدينهذالهمرضيالذيبالثهإيمانهمهوللشرعالإذعانعلىالناس

مصلحتهم،الث!رعذلكفيأنيعلمونوهم،لحكمهويخضعون،ونهيهأمره

الصدور)3(.منشرحي،راضينبهفيأخذون

لم؟العامالرأيأوالضمير،أو،فقطالقانونيحميهاكانإذاالأخلاق"إن

يستطيعالجرائممنفكم،الإجرامتمنعلاالوسائلهذهنكل،محضنةاخلاقآتكن

سميوما،العامالرأيولا،الحكومةولا،القانونإليهايصلولاارتكابهاالإنسان

06.صدنياسليمانتالرابعالقسم-بتصرف-والتنبيهاتالإشارات)1(

021،صرشدلابنالأدلةومناهج376،-375صللثهرستانيالإتدامنهاية:انظر)2!

بعدها.وما15/37،الجبارعبدللقاضي،والمغني

.9صياسينسعدي:اللهرحمةتقتضيهاصلاحالنبوة:انظر)3(

53

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


يسمحكانالهندفيفالضميروالتقاليد،،للعرفمنعكسةمرآةإلاليسبالضمير

الأبيضللأميركييسمحكانأمريكافيوالضميرزوجها،معحيةئدفنانللزوجة

فيربط،الثلمةهذهيسدالذيهروالدين،للغنمالإنسانمعاملةالزنجييعاملأن

فيحتىويراقبه،خفاياهعلىمطلعدالهه،ب!لههوضميره،بربهالإنسانتلب

")1(.نفسهخلجات

أخلاقية:ضرورةالرسالة-

وقد،الضلالةزوابعمنبالعقائدغضصماالأخلاقيبالميزانعصف

وذلك،للنزاعقابلةفيها،مختلفآأمورأالسلوكيةوالثوابتالأخلاقيةالقيمأصبحت

الىأدىالفضيلةمعاييرفيوالتفاوت،الرسالاتبمنهجيأخذوالمالذينيدعلى

نظرفيالخيرف!نالآراء،وتناقضالأهواء،لتصادمالبشربينوالتنازعالفوضى

القوىمنمجموعةالبشريةالنفسفيأوحوقد.الآخريننظرفيشرآأحدهم

...وغيرها،السئعيةالعصبيةوالقوة،البهيميةالشهوانيةكالقوةوالغرائز،

شريعةدونالعنانالقوىلهذهتركلوالانسانأنفيهاالغزاليحامدأبويرى

الغرائزتلكمنفيهركبمابمقداروأضللضلوالشرالخيرموازينلهاتحدد

والتخيلات،الئهوةمتابعةمنويمنعها،النفسيةالقوىئرؤضفالشرع،والشهوات

)2(.الباطلةوالتوهمات،الخاطئة

مفهومفيالمتباينةوالمدارس،المختلفةالمناهجعلى-سريعأ-ولنطلع

:أشكالثلائةفيظهرتوالتي-عندهم-الأخلاق

311(:أبوذااليهدعاما:أولها

78.-77صمغنيةجوادمحمد،والنبوةالتوحيدفلسفة)1(

النفس.رياضةكتاب:الدينعلومإحياء:انظر)2(

الهند،ملوكأسرمنأسرتهوتنحدرالهندشرقيشمال،.مق005سنةنحوفيبوذاعاش)3(

الىتدعواخلاقيةفلسفةواسس!بها،ينعمكانالتيالترفوعيشةالحياةملذاتطفق

ولعل،كذلكاللهولوجودالآلهةلوجودإنكارهمعفيها،والزهدالحياةمنالانسحاب

أميرمنجاءتالثورةهذهوأنالهد،فيالطبقيالنظامعلىثارتأنهاديانتهانتشارسبب

الأخلاقيونظامهاإلحاديتهاتفقدلمأنهاالالآخرزمنمنالبوذيةتتغير،مكانتهله

وقدآسيا،شرقيقطنونمليون005ةأتباعهايقدرالانتشارواسحةديانةوالبوذية،القاسي

الصين-الىثم،الهنديةالقارةشبهاطراتالىفانتقلتالهندمنالإسلامأخرجها
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)1(

)2(

!3(

كلهم.الناسبينوالمساواةاحد،لكلوالمحبةواللينالرحمةفضيلةمن

"ميكافيلليا)1(:إليهدعاما:وثانيها

وتمجيد،الحقوقفيالناسبينوالتفريق،والغلظةالعنفتقديممن

...الكبرىالفضيلةهي)القوة(واعتبارلذاتها،وب

)2(:الأوائلالفلاسفةإليهدعاماوثالثها:

.للظروفتبعآعقلهالإنسانيحكموإنما،محددةضوابطوضعأنكرواالذين

نظامآلنا"تدمأنهفزعم"سبينوزا،)3(الحديثالغربفلاسفةامامجاءثم

واحتفاءووته،الآقبهاكبيراهتماموللغرب،ونيبالويورماتايلندوفيفيهوتمركزت

انظر.وتحليلدراصةإلىيحتاجالأمروهذا6لاماادلايالحاليبرئيسهاعاديغير

.د:الفلسفيةوالموسوعة29،-19صا!اديميينمنمجموعة:الفلسفيةالموسوعة

991،-791صطرابيشيجورج:الفلاصفةومعجم117،صالحنفيالمنعمعبد

معا!ركاتب-الإصماعيل)سماعيلبنخليفةأنالبوذيةموضوعفيالعجيبةالأقوالومن

وأنه،اللهأنبياءأحدكانبوذاانترى)سلاميةنظروجهةهناك:فقالالبوذيةعنكتب-

كيف:كتابهانظر.مصدرأيإلىالمعلومةهذهيحزولم،الصالحيناللهعبادمنكان

14.ص3تعرفهم

فيجديدةبطريقةجاءأالأمير،،بكتابهاثشهرام(،527-)9146مكيافيللينبقولاهو

معانييتجاوزوأنالضمر،منيتجردانينبغيالحاكمأنرأىإذبالأخلاقالسياسةعلاقة

طبقأالومائلمنمناسبآيراهماذلكسبيلفيمستخدمأالقويةالدولةلبناءويتوجهالخير،

الىيحتاجولكنه،الفضائلالىيحتاجلاالسياسي)ن:وقالالظروفعليهتمليهلما

الإنساني"جاالنمو-الغربفلادفة!برمن-)نيتث،الآخرالفيلسوفويرى،القوة

الادةلاالمنحطينوثقافةالعبيدأخلاقهياذوالعطفوالرفقالرحمةاخلاقمنمجردأ

الحنفيالمنحمعبدد.:الفلسفيةالموسوعةانظر-.مكيافيلليفلسفةعلىمعتمدأ-الأقوياء

94.وص،444-443ص

المتأخرين.الفلاسفةمنكثيروتابمهموأرسطو،وأفلاطونسقراط:وهم

اليهوديةالجاليةطردته،هولنديماديفيلسوفام(677-)1632سبينوزابنديكتباروخ

أجلمنعداهاشيءالىتحتاجولانفسهاعلةهيالطبيعةاعتبر،مجمعهممنبأمستردام

بجعلونادىالحر،بالتفكيريسمونهوماالإلحادلترويجالكيرعملوقدإ،إوجودها

الدولةأوللدينينبغيلاأنهفيالسببيكمنهذاوفي،الساميةالأخلاقيةللمبادىالدين

الموسوعة:انظر،م18-17القرنينماديةعلىقويتأثيرلهوكانالفكر،بحريةالساس

ومعجم243،-242صكرمسميرترجمة،اكاديميينمنلجنةوضع:الفلسفية

365.-935صطرابيشيجورج:الفلاسفة
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()1(.الحديثالفكرإليهوصلماأسمىئعدأخلاقيأ

لومأنويرىووجلأ،وتملقأنفاقآويراه،بالتواضعيؤمنلاهذاوسبينوزا

الذاتوتقديس،اللذةعلىالأخلاقينظامهأقاموقدعيبآ،ومحاسبتهاالنفس

الرحمةتأخذناأنوعلينا،آئاممنيقترفونممابر!الواقعفيالناسوأن،والأنانية

!!)2(.يفعلونمايعلمونلالأنهمالأشرارمعاقبةفي

عاشتلقدالحد؟هذاإلىللتلاعبعرضةالأخلاقتكونأنيعقلهل

الناصبقيمعبثواحينماالقومهؤلاءبأقوالأخذتعندماجدأسيئأواقعآالبشرية

منشأنوهذامعروفآ،والمنكرمنكرآعندهمالمعروفأصبحأنإلىأوصلهمعبثآ

.الرسالاتعنحاد

ثفسية:ضرورةالرسالة

اجتيازعلىقادرين،النفسبطمأنينةيتصفونالرسلبرسالةيؤمنونالذينإن

يستقبلونوشرهخيرهبالقدرمؤمنين،ربهمعلىمتوكلينومآسيها،الحياةعقبات

نعيموكل،عافيةالناردونعندهمبلاءكلإذ،يتزعزعلابيقينالابتلاءاتصنوف

الرحمناللهإلىيفر،خطبداهمهإذاالصلاةإلىيفزعالمؤمنحقير،الجنةدون

وشتان،بهجاؤواوماالرسلبهدييؤمنمنيعيشهكذا،ضلأوزلإذاالرحيم

يركضونفتراهم،المرسلينديننطاقخارجالطمأنينةعنبحثوامنوبينبينهم

ذكرتماعلىبرهانالىبحاجةولستظمآ،الظمآنيزيد،خادعسرابوراء

خلالمنالكافرةفالأمم،قلتماعلىشاهدوالحديثالقديمالتاريخالأن

،وانتحارات،شركيات:عنعبارةوالنفسيوالاجتماعيالحقائديوضعها

وعلىالدهر،وعلى،الذاتعلىوتبرموسخطوتوتر،وقلق،واضطرابات

العالمفشلولقد،الماديةالعيشسبلتيسرتمهماشيء،كلوعلى،المجتمع

فيأملهوتحقيقالإنسانإسعادفيالمختلفةوبصيغه،الماديةبحضارتهكلهالغربي

الطيبة.الحياةلهتكفلهادئةمطمئنةحياة

تعالي:الهعلىالرسلارسالحكم-

القولفيالمتكلموناختلفولذلك،الرسالةضرورةمدىسبقفيماتبين

226.-225صوالأخلاقالعقلفصل،ديورانتويل:الفلسفةقصةانظر:)1(

232.صالسابقالمصدر)2(
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مذاهب:على-تعالى-الثهعلىالرسلإرسالبوجوب

عقليانوالقبحالحسنبأنعندهمالمقررةالقاعدةعلىبناءالمعتزلةذهب

وعلىقبيحآ،يكونالرسلإرسالوعدم،العقلبمقتضىحسنأالرسلإرساليكون

)متى:قالواولهذا)1(.تعالىاللهعلىواجبأ-عندهم-الرسلإرساليكونذلك

لاالذيهو-عندهم-تعالىاللهعلىالواجبومعنى(21(.وجبتالبعثةحسنت

ولكنهيذر،أويفعلانيستطيعفهوالاختيار،أوتعالىعنهالإرادةسلبيقتضي

مقتضياتمنحسنهوماوفعل،حشةالبعثةلأنالفعليختارالبعثةحالفي

المعتزلةمنالماتريديةاقتربتوقدهذا)3(،العقليالوجوبوشمونه،الحكمة

فقالواهذامنأبعدإلىالفلاسفةبعضذهبقدبل)4(،المسألةهذهفيكثيرأ

يكونفلاتعالىاللهعنالصدورواجبةفتكونلزومهابمعنىاللهعلىالبعثةبوجوب

الواجبمنالإسلاميينالفلاسفةعندأفالنبوة)6(:الآمديويقولاختيار)5(1ثمةلثه

الأولالمبدألطفحصولمنبدالعقلمنيكنلمأنه:معنىعلى؟العقلي

الجود،)7(.!افاضة

يقولذلكوفي،اللهعلىالرسلإرسالجوازإلىالأشاعرةوذهب

يقبحولافعلها،يحسنورحمةتعالىالثهمنلطفالبعثةأن!فالحق)8(:التفتازاني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

والمسايرة564،صالخمسةالأصولوشرح15/91الجبارعبدالقاضي،المغني:انظر

08.صالدصرتيطهد.والتنبؤ،والنبرة08،صالهمامبنالكمال،الكلامعلمفي

المعتزلي.هاشمأبوهووالقائل15،02/الجبارعبدللقاضي،المغني

08.صالهمامبنللكمال،الكلامعلمفيالصحايرة:انظر

917.صالماتريديمنصورلأبيالتوجد،كتاب:انظر

293.صالنمفيةالعقائدضرحانظر:

بغدادفيوتحلمبهاولدبكر()ديارآمدمنالتغلبيسالمبنمحمدبنعليالحنأبوهو

مستخفيأمنهاوخرجفيها،فدرس،القاهرةإلىانتقلثم،الأصولعلمفيبرع،والام

انظر:ص.631سنةبدمشقوتوفيالفلاسفةومذهبالتحطيلمنإليهنسبلماحماالى

4.332/والأعلام،2/94المعادةومفتاح،1/943الاعتداليزان

الرسالةبوجوبالقائلينالفلامبفةومذهب932،صللأمدي،الكلامعلمفيالمرامغاية

-894صالثالثالق!ممالشفاءمختصرالنجاة:انظر.الفيضفيالضالمذهبهمعلىقائم

=سمرقند،فيوتوني،خراصانأعمالمنبتفتازانولدعمر،بنمسعودالدينسعد
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")1(.الألطافسائرفيالمذهبهوماعلىتركها

بجوازالقولإلىالسنةأهلوجماعةالأشعريةأوصارت:الشهرستانيويقرل

عقلأا)2(.النبوةوجود

اللهعلىواجبةالنبوةأنيرونحينالمعتزلةموقفحقأالدهشةيثيرماولعل

.ااورودهاقبلواقعالتكليفأنإلىيذهبونذلكومع

ورودقبلومحاسبآمكلفآالإنسانكانإذاالنبوةإلىإذنالحاجةفما:قلت

لقضائه،رادولا،لحكمهمعقبلايريد،لمافغالوتعالىسبحانهوالله3،الشرع

رسولآ.يبعثحتىأحدآمعذبآسبحانهكانوما،لعبادهالعذريحب

فيذكرحيثالرسالةحكمفيلطيفينتنبيهينإلىسئوم)3(ابننبهوقد

وفي(،عليهواجبلاوفضلتعالىاللهمنمئة...الرسلإرسالاأنالأولالتنبيه

فوقإليهاوحاجتهمعنها،لهمغنىلاللعبادضروريةالرسالةإأن:الثانيالتنبيه

المذهبينبينتوسطقدالتنبيهينبهذينولعله.")4(،.شيء.كلإلىحاجتهم

السابقين.

تعالىمنهالنبوةوتكون،تعالىبالثهمتعلقأحدهما؟بالنبوةمتعلقانفعندنا

حاجة،كلفوقاليهاحاجتهمإذبالعباد؟متعلقوثانيهما،عبادهعلىوانعامفضل

للمؤمنين،ورحمة،وهدىالصدور،فيلماوشفاء،موعظةاللهمنجاءهمولذلك

ؤئئ!ألصهدويىقلماؤشتآزيكئمتننؤعظةتكئمجهتذألاسق)كآكا:تعالىتال

الضروريةالأمورهذهعلىتشتملفالرسالة57،،:أئونس!،لفئؤينينؤركة

أنها:وهيالآيةعليهانصتالتي

ولذلك،التحليميالطابعكتبهعلىويغلب،والفقهوابغةوالكلامالمنطقعلماءمنوكان=

تيحورلنكوأبحده،بسرخىأقام،الأضاعرةعندالحلمدورمنكثيرمناهجضمنكتبهبقيت

.7921/الأعلام،212/الطالعالبدر:انظركل397سنةبهاوتوفيصمرقند،الى

2/912.المقاصدشرح)1(

417.صالإقدامنهاية)2(

قرىمنتريةفيولد،بالفرائضعالم،النجديالتميميسلومبنعليبنمحمدهو)3(

انظراص246سنةبهاونوفي،الثيوخسوقصكنثمالأحساء،إلىوانتقلبنجد،سدير

514.-3/513المؤلفينومحجم892،-6/792الأعلام

045.صالبهيةالأنوارلوامعمختصر)4(
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عمامريضهينهىالذيكالطبيب؟ينبغيلاماكلعنللزجر)موعظة(:-

يضره.

وحصول،والشهواتالشبهاتأمراضلعلاجالصدور(:فيلماو)شفاء-

منالرسالةبدواءوتسلمالقلوبفتصح،الحميدةوالأخلاقالصحيحةالعقائد

المذمومة.والأخلاقالفاسدةالعقائد

المتفرقة.السبلوتركالمستقيمالطريقلمعرفةو)هدى(:-

.والآخرةالدنيافيوالسلامةالنجاةأرادمنلكلو)رحمة(:-

شوطآقطعناقدنكون،آدملبنيالسماويةالرسالةلضرورةالتئبيتهذاوبعد

كلهماللهبوجوديؤمنونالذينأنأعتقدلأننيالبحثمنكبيرةومرحلةمهمآ

فريقين:إلىينقسمون

ولا،لهمارتضاهالذيبهديهيهتدونلاولكنهمربآبالثهيؤمنفريق-

فتراهم-،السلامعليهم-رسلهطريقعنإليهمأرسلهاالتيبرسالتهيأخذون

ليرشدواأنبيائهإلىالثهأوحاهالذيدينهغيرعنويصدرون،غيرهمعهيشركون

السابقالبحثتناولالذينالضالةالأصنافهموهؤلاء،السلامسبلإلىالناس

بالنقض.مصادزهم

إليهم.رسلهبهديويهتدونويوحدونهربآبالثهيؤمنوفريق-

يقرونالناساكثرلأن؟اللهوجودإثباتمنناشئةالعالممشكلاتوليست

نفسهالوقتفيوهمبالثهيزمنونفيمنالإشكالوإنما،فطريأمرفهوبذلك

ضلالتوضيحالضروريمنكانولذلك،عليهمبهااللهمقالتينعمتهيجحدون

النبيين،هديغيرواتبعوا،المرسلينسبيلغيراتخذواالذينالجاحدينأولئك

.وأضلوافضلوا
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ا!عافيالمبحث

سيرتهوخلاصة!نسبه

لشريف:ا!نسبه

سادةلهشهدوقدشرفأ،وأعلاهمنسبأالناسخيرد!اللهرسولمحمد

)هو-:إسلامهقبل-يقولسفيانأبوفهذاالمحتد،وعلو،الأصلبثصرفقريش

علىقريشزعيمسفيانأبيرئمننسبهبشرفاقراروهذانسب()1(،ذوفينا

إسماعيل،بنيمنكنانةاللهاصطفىوقديومئذ،!اللهلرسولعداوتهمنالركم

رسولهواصطفى،هاشمبنيقريشىمنواصطفىقريشآ،كنانةبنيمنواصطفى

نسبآ؟القرونخيرمنالخبيرالحكيماللهبعثهوقد)2(.هاشمبنيمن!محمدآ

قرنآآدمبنيقرونخيرمنأئعثت:قالفالنبيئأنعنهاللهرضيهريرةأبيفعن

منه")3(.كنتالذيالقرنمنبعثتحتىفقرنآ،

:!ثسيهسردأما

قصيبنمنافعبدبنهاشمبنالمطلبعبدبناللهعبدبنمحمد)4(فهو

،7حهرتل()حديث1/32الفتح،الوحيبدءكتاب،صحيحهفيال!بخاريأخرجه)1(

)ذوفي)والترينحجر:ابنقالموضمأ.11نيالصحيحفيمبثوثةالحديثواطراف

السابق.المصدرانظرالتحظيم،علىدليلنسب(

باب،الفضائلكتابفيالأسقعبنواثلةحديثمنمسلمصحيحفيالحديثنصانظر)2(

2281/الترمذيوجامع2276،حالنبوةقبلعليهالحجروتسليم!النبيئنسبفضل

.1021/أحمدومسند9036،ح

2/417.مسندهفيواحمد!،النبيئصفةباب،النافبنيالبخاريأخرجه)3(

علىالناسيخرالذيوالحاشرالكفر،بهاللهيمحوالذيوالماحيأحمد،:أسماثهومن)4(

ونبي،العافببمعنىوقيلألنبيينالمتغأىوالمقفيأحدبعدهيىالذيوالعاقبتدمه

تفتحدعوتهجاءتحيث:التويةونبي،الملاحمالغزواتكثيركان:الملحمةونبيالرحمة

صحيح-انظر:الصحيحينفيجاءماهذاوأخطؤوا،ضلوامهماللناصالتوبةأبواب
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بن

بن

وللى

)1(

)2(

كنانةبنالنضربنمالكبنيخفربنغالببنلؤيبنكعببنمرةبنكلاب

منوعدنان،عدنانبنمعذبننزاربنمضربنإلياسبنمدركةبنخزيمة

ابراهيم.بنإسماعيل

فيه)2(.مختلفذلكفوقوما)1(،عليهالمتفقالصحيحالنسبهووهذا

.مرةبنكلاببنزهرةبنمنافعبدبنوهببنتآمنة:وأئه

كتابمسلموصحيح،6948ح8294/النبيأصماءفيجاءمابابالأنبياءكتابالبخاري

وانظر:غيرهما،فيأخرىأسماء!وله،2354،2355حأسمائهفيبابالفضاثل

/اللبيهقيالنبوةودلائل37،-1/36نعيملأبيالنوةودلائل،1401/سعدابنطبقات

للسيوطي.،الخليقةخيراسماءضرحفيا،نيقةالرياضوانظر:،111

والأعلامالمشاهيرووفياتالاصلامتاريخ،القاصمابوكنيتهانتواتر"قد:الذهبيقال

33.صتدمرياللامعبدعمرد.تحقيق،للذهيي-،النبولةالسيرة-

صالاسلامتارلخ،الناسب!جماع)هذاالسرد:بهذهالشريفالنسبهذاعنالذهبيوقال

16

قال،لحدنانجدعلىيجمعونيكادونفلا،عدنانفوقفيماالناسبينأقوالاضطربتوقد

)سماعيل.إلىعدنانوراءعماالإمساكعندناالأمرسعد:ابن

تخر!أ.إلاتحطانولاعدنانوراءمايعرفمنوجدناماالزبير:بنعروةوقال

نيه.مضطربالأسماءمنعدنانبعدوما:السه!يليوتال

وأمرتين-النسابونكلب:قالعدنانبلغلماأنهعباصابنطريقمنرويقدبل

مثله.ايضآسعودابنوروي-ثلاثأ

ندريلاذلكفوقوماعدنانالىنتسبإنما:قالأنهعهاللهرضيعمرعنوروي

اختلافأ)سماعيلوبينعدنانبينفيماالشابرناختلفوقد:القضاعيوقالهو.ما

صنة،ولاكتاببهيأتلمتخزصآإلاوقحطانعدنانفوقماالعربأضلتفقد..كثيرأ.

أو)ى.الأنسابفيوقحطانعدنانبنمعدعلىوالاقتصار

17،صالاصلامتارلخ،111/الأنفوالروض1/58،صعدابنطبقاتانظر:

.011صالقضاعيوتاريخ

النبويةالشجرةوكتاب36،-1/34هثامابنصيرة:فيالريفالنسببقيةوانظر

.3صالمبزد()ابنالمقدعيالهاديعبدبنيوسفالدينلجمال!البريةخيرنسبفي
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!)1(:سيرتهخلاصة

الذيالعام،الفيلعاممن)3(الأولربيعشهرفي)2(،الاثنينيومكل!ولد

ذاكإذدينهموكان،الكعبةهدمأرادوالماوجيشهالحبشيإبرهةفيهاللهأهلك

اللهنصرولكن،الأصنامعبادمكةأهلعليهكانمماحالأأقربفهم،النصرانية

نصرهممااللهأنمكةأهلليعلملبشر،فيهصغلانصرآ،مكةلأهلكانتعالى

الأنبياءخاتميعثةو)يذانآالعتيقللبيتصيانةولكن،الحبص!ةأهلعلىلخيريتهم

رت!محمد

رأت!اللهرسولأمآمنةأنأصحها:،عاديةغيراحداثمولذهوصاحت

)4(.الشامقصورلهأضاءتنورآوضعتهحين

وعشرونخصىلأبيهوكان،بهحاملوأعه!الرسولأبوتوفيوقد

سنة)5(.

سعدبنيفيديارهافيالسعديةحليمةعندرضاعتهفترةد!أمضىوقد

أضانهوتد،علئالرسالةنيالمباحثاشقمنكانالمبحثهذاانقلت)نأبالغلا)1(

ناحيث،-وللرصالةليخيرآذلكفيولعل-الخطةأصلمنيكنولمالكيةمجلس

بماالأمرينبينأوفقأنحاولتلذلك،للسيرةالتاريخيالسردعنيختلفالعقديالبحث

التوفيق.اللهوأصال،الرسالةموضوعيناسب

كتابفيسلمرواهإلي،اوحيوفيه،فيهولدتيرم)ذاك:وسلمعليهاللهصلىقال)2(

0116.ح،..ضهر.كلمنايامثلاثةصياماشحباببابالصيام

فيه.الإجماعبعضمونقل،والسهيليكثير،ابنإليهذهب)3(

.2/204للصالحيالحبادخبرشرةفيوالرشادالهدىسبل:انظر

ابنوروى2/418الذهبيووافقه،مستدركهنيوالحاكم،4/127مسندهفيأحمدرواه)4(

،والمغربالمشرقبينمالهأضاءنورمعخرجوضعتهلماآمنةانمتعددةبأسانيدسعد

ذكرهاوقد،تحقيقالىتحتاجأخرىأحداثووقحت1/69،صعدابنطبقات:انظر

شرفاته،منثرنةعشرةأربعوصقوط،كسرىإيوانارتجاسومنها؟،السيرةكئاب

وسيرةالسابقالمصدرانظروغيرها،شةألفمنذذلكلهايحدثولمفارسناروخمود

.ثامابن

كثيرابن:وتالالذهبيوصححهسعد،وابنالواقدكطورجحهاصحاقابنبهجزمماهذا)5(

الهدىسبل:وانظرالسير،أهلمعظمعليهالذيإنه:الجوزيابنوقالالمصمهور،)نه

2.893/للصالحي،والرضاد
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حليمةأنإلاآمنةلأمه!رجوعهوقتحانجم!فطامهوبعد.النقيةالبيئةحيث

ومإلهابيتهاأهلوعلىعليهايبركتهمنرأتهلماعندهاليبقىأمهأقنعت

أتىحيثسعدبنيفيكانعندماالصدرشقحادثةوقعتثمودابتها.وارضها

منه(الشيطانحظ)وهيعلقةمنهواستخرجاصدرهوشقا!اللهلرسولملكان

يصيبهأنمنوزوجهاحليمةعليهخافتبرد)1(.بماءقلبهوغسلأبها،وألقيا

وأخبرت،فرحتبلالحادثةتلكمنآمنةأمهتفزعفلم.أمهإلىبهفعادامكروه

حملتأنمنذالعلاماتمنعليهرأتمالكثرةعظيمأشأنآالغلاملهذاانحليمة

الغلامهذاعلىلهيكونلنال!ثيطانبأنيقينعلىجعلهامما،ووضعتهبه

سبيلآ.

ويقربهبرعايتهيحوطهوأخذ،جدهفكفلهسنينستابنوهو!ب!أمهتوفيت

سنين،ثمانع!اللهلرسولوكانأيضآتوفيولكنه،منهوئذنيه،بنيهمنكثر

لم!شبوئما،بهرفيقأرحيمأوكان-أبيهشقيق-طالبأبوعمهبهفاهتم

لأهلقراريطعلىالغنم)يرعى!كانبلعمهمنالرعايةتلكإلىيركن

مكةا)2(.

والأمانةالصدقسيماولا،الأخلاقحسنفيمثالأشبابهفيب!وكان

الشديداختلافهمفيالقبائلبينجم!خكمهقصةولعل)بالأمين(يلقبلمجضوكان

علىدلملأكبرلهوالكعبهبناءإعادلهمحمنمكانهفىالأسودالحجرلضعفممن

حكمأيجعلواأنعلىالقبائلاتفقتوقد؟قومهإلىانحيازهوعدموأمانتهحكمته

بهفرحوارأوهولماغتيئ؟فكانبينهمليقضيشيبةبنيبابيدخلمنأولبينهم

قبيلةكلوأخذت،فيهالركنوضعثموبسطهرداءهفوضع!الأمين)أتاكموقالوا:

الطاهرةالصصريفةبيدهوضعهموضعهبلغواإذاحتىجميعآورفعوهالثوبمنبناحية

)3(.عليهبنواثم

بلشركأيعتقدولمصنمآ،يعظمفلم؟الجاهليةدنسمنب!طهروقد

4/127،والمسند161،ح1/147مسلمصحيح:فيالصدرشمقحادثةنصانظر)1(

2/992.والبداية،1131/سعدابنوطبقات25،65/والصصتدرك

الديار.منجزء:قراريطومعنى2262حصحيحهفيالبخاريرواه)2(

السيرةفقهكتابعلىتعليقهفيالألبانيوحشها3/425مندهفياحمدرواهاوالقصة)3(

84.صللغزالي
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نيه)1(.يقعأنعنفضلأمنكرآيشهدفلممحفوظأجمضكان

شريفةحازمةحكيمةترشيةامرأةوكانت-خويلدبنتخديجةسمعتولما

إلىتاجرآبمالهايخرجأنعليهوعرضتإليهبعثت-جمضوأمانتهبصدقه-لبيبة

حكاهاكريمةصفاتاللهرسولمنفرأىميسرةغلامهابصحبتهوجعلت،الشام

الرجالأشراتيرغبامرأةوكانت-الثهرسولعلىنفسهافعرضتخديجةلسيدته

منوالعشرينالخامسةفيوكان،بينهممناللهرسولفآثرت-بهاالاتترانفي

وتدلزوجها،النصيرنعمفكانتعمرها،منالأربعينفيهيوكانت،عمره

)براهيم)2(.ابنهعداماأولادهجميعاللهلرسولأنجبت

رؤيايرىلافكانالنبوةمبادئعليهظهرتعمرهمنالأربعينفبلغولما

يتقربولياليأياماحراءغارفيبنفسهيخلوبدأثم)3(الصبحفلقمثلوقعتإلا

وجاهليتهممكةأهلعنبعيدأربه)4(منفيها

وذوتفضل،الملكمالكتكرمحيث؟البشريةعلىمرحدثأعظموقعثم

الجنإلىمنهرسولآليكون!محمدكرمهمباختيارالخلقعلىالواسعةالرحمة

الخاتمة.الرسالةحاملأ،والإنس

اترا.:فقالالملك)فجاءهحراءغارفيخلوتهفييكل!اللهرسولكانوبينما

:فقالأرسلنيثمالجهد،منيبلغحتىفغطنيفأخذني:قال.بقارئأناما:قال

أرسلنيئمالجهد،منيبلغحتىالثانيةفغطنيفأخذني.بقارئأناما:قلتاقرأ.

إآئرأ:فقالأرسلنيثم،الثالثةفغطنيفأخذنيبقارئأناما:فقلت.اقرأ:فقال

بآلقير!غلىالدى!أكرئمؤرذآفى2!غقبئينآلالنتنضقق!نخقآتذى.زبذبآيتر

5،)5(.-ا!الغلقأ!!ئفغزقاآلإدنمتنظز

ومسلم364حالبخاريصححنيالجاهيةدنسفيالوقوعمنلرسولهاللهحمايةانظر)1(

034.خ

2/964للبيهقيالنبوةودلائل2/318،والبداية8/6،سعدابنطبقاتانظر)2(

ذلكزالفماالرؤيا،كانتالنبوةشمسأنوارمباديلأن؟الصبحبفلقرؤياهوشبهت)3(

/2للصالحيوالرشاد،الهدىسبلانظر:نورها.وتمالشصىأشرتتحتىيتعالنور

.318

نفسهينقيأي)يتحنث،:أخرىوفي،إبراهيمملةالحنيفيةيتبعاي"يتحنفأ:روايةفي)4(

وشحرج.،يتأثم:يقالكما،الحنثمنهـلطهرها

.1/22الفتحمع3،حالوحيبدءكتاب،عائثةحديثمنالبخاريرواه)5(
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الصعباللقاءوهذا!الثهرسولتحملهالذيالحملهذاهولومن

خويلدبنتخديجةعلىفدخل،فؤادهيرجفاللهرسولبهارجع...ة:بالملك

فقال،الروععنهذهبحتىفزملوه.زملونيزملوني:فقالعنهااللهرضي

لتصلإنكأبدآ؟اللهيخزيكماواللهةكلا:فقالت...الخبروأخبرهالخديجة

نوائبعلىوتعينالضيفوتقرى،المعدوموتكسب،الكلوتحمل،الرحم

)وتؤدي:أخرىوفي،الحديثإوتصدق:زيادةأخرىروايةوفيأ)1(،الحق

.فمحمدعنالخزينفيمنعليهأقسمتماعلىدليلالصفاتوهذه()2(.الأمانة

ابن-العزىعبدبنأسدبننوفلبنورقةبهأتتحتىخديجةبهإفانطلقت

فيكتبالعبرانيالكتابيكتبوكان،الجاهليةفيتنصرامرءآوكان-خديجةعم

لهفقالت،عميقدكبيرآشيخآوكان،يكتبأناللهشاءمابالعبرانيةالإنجيلمن

ترى؟ماذاأخيابنيا:ورقةلهفقال.أخيكابنمناسمععمابنيا:خديجة

علىاللهنرلالذيالناموسهذا:ورقةلهفقال.رأىماخبريكص!الثهرسولفأخبره

أنهفعرف)جبريل(وهولموسىبالخيرجاءالذيالسرصاحبأيأ)3(موسى

قومه،منالمشاقمعاناتهأثناءفيللرسولمؤئدآببقىأنورقةوتمنىاللهرسول

الرسالةةإثباتبموضوعصلةلهامامنهااذكرعظيمةفوائدالكريماتالآياتهذهوفي

طريقين:منالمحمديةالرسالةإثباتإلىالكريماتالآباتأشارت

منالانسانفنفل2(الآية:الغلقأ"!غقبنينالإنتقإضقق:قولهفي:الأولالطريق

يختصأنالمانعفمامحجزأمرذاتهبحدهوعليمبصيرسمغمتكلمكاثنإلىعلقةمجرد

إغقرالذيشحانهفهوالنبوةالىالأميةمنبهينقلهمخصوصبحلمعبادهبحضشحانه

،.هالآية:الغلقأ!"ييغزقاالإدنتن

بطريقالبشرعلمفالذي4،الآية:الغلقأ،!يابهفقيررزإائدى:قولهفي:الثانيالطريق

كلها.الأسماءآدمكتحليم،"اميأ"كانولوآخربطريقعظيمأعلمأشاءمنتعليمعلىقادرالكتابة

0/3.434عاشوربنللطاهروالتنويرالتحريروتفسير،6/1632الفتاوىمجموع:انظر

تكسب1.22/الفتحمع3،حالوحيبدءكتاب،عائشةحديثمنالبخاريرواه)1(

طحامهلهتهيءأي:الضيفوتقري.غيركعنديجدونهلأماالناستحطيأي:المعدوم

الحقفيتكونلأنهاللحقالنوائبأضافتدانما،حوادثه:الحقونوائب.وشرابه

-2334/للصالحيوالرشاد،الهدىوسبل25-124/السابقالمصدر:انظر.والباطل

.335

السابق.المصدر)2(

1.22/الفتحمع3،حالوحيبدءكتاب،عائثةحديثمنالبخاريرواه)3(
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هـايماءآ!بهجاءمالصحةمنهتأكيدآابتدائها،فيالدعوةلنصرةقويآيكونوأن

ليذهبالزمنمنمدةفتأخر)1(الوحيفترثم،ئوفيأنيلبثلمولكنه،بتصديقه

العود)2(.إلىالتث!وفلهوليحصل،الروعمنفوجدهما

السماء،منصوتآسمعإذ؟يمشي!اللهرسولوبينماتلكالوحيفترةوفي

السماءبينكرسيعلىجالسحراءبغارجاءهالذيالملكفإذا!بصرهفرفع

ظتدز!تز!آتمذيزإتأكا:اللهفأنزلإزملوني:يقولفرجع،منهفرعب،والأرض

أ)3(وتتابعالوحيفحميئا4ا-المذثر:أ!"قظيزقيلتاتذ!قبهيزؤرئذ

وأقبلتخفلاالوحيملكلرؤيةالرعبمنبثيابهالمتدثرأيهايا:والمعنى

بصفاتووصفه،نقيصةكلمنبتنزيههربكوعطم،اللهبعذابالإنذارعلى

ولا،والذنوبالإثممننفسكوطهر،غيرهدونإليهوالرغبةوعبادته،الكمال

كالأصنامالمشركونيعبدهاالتيالنجاساتواهجر،معصيةعلىثويكتلبس

.)4(والأوثان

الذيالثهأنعلىبهمقسمةالضحى،9سورةونزلت،الوحينزولتتابعثم

إذاوآلل!!)ؤألضحتئ:تعالىقال.قلاهوماوذعهمابالرسالةلمجب!محمدأأكرم

يقطثؤقمصؤف!آلأوذينلكضترؤللأيخرة!قلؤتازئكؤدغكتا!ممبئ

)5(.5(ا-:الضحىأتتر!+!"زتبث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

لأنهجبريلعلىويطلق،بالثمرعالاعلام:واصطلاحأخفاء،فيالإعلام:لغةفيالوحي

اللهكلاموهو،الموحىايمنهالمفعولاسمبهولرادالوحيئطلقوقد،الوحيحامل

1/9.الباريفتحانظر:.النبيئعلىالمنزل

التحبيركتابفيالبخاريروايةأفادتهماإلىوعزاه1/27،حجرابنالمعنىهذاإلىأشار

)وفتر:وفيهمحمر،بروايةالحديثفوجدتالتحبيركتابإلىفرجعت،نفسهللحديث

رؤوسمنيتردىكيمرارأمنهغداحزنأبلغنافيماك!النبيئحزنحتىفترةالوحي

محمديا:فقالجبريللهتبذيبنفمهيلقيكيجبلبذروةأوفىفكلما،الجبالشواهق

صحيحه،فيالبخاريرواه،فيرجعنفسةوتقر،جأشهلذلكفيسكنحقأ،اللهرسولإنك

352.-13351/الصادتةالرفلاالوحيمناللهرسولبهئدىماأولبابالتعبير،كتاب

ثمانيةفيوجاء1/27،الفتحمع4،حالوحيبدءكتاب،صحيحهفيالبخاريرواه

الصحيحمنمواضع

148.-14143/الطبريجريرابنتفسير:انظر

28.-1/27الباريوفتح1،241/هثامابنوسيرة،1/691سعدابنطبقات:انظر
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-السلامعليه-جبريلقراءةأثناءوحفظهالقرآنضبطعلىحريصآجم!وكان

)فأنزل:شدةالتنزيلمنويعالج،بالقراءةلسانهيحركفكان؟فمنهينفلتلئلا

51:القيامةأ!أؤقزاتهبهم!خميناإن!به*لقصليم!اتثه؟ءتختركألاتعالىالثه

18(:القياتةأ،!اصتزتأبغترتمتاإت!داوتقرأهصدركفيلكجمعه:قال16،-

نأعليناإنثم91،::القياقةأ"!شاتئ!غقئا!!إثموأنصتلهفاستمع:قال

ئ!النبيئقرأهجبريلانطلقف!ذا،استمعجبريلأتاهإذاذلكبعد!فكان،تقرأه

1)1(.قرأهكما

فيسمعهالجرسصلصةمثلأحيانأع!هاللهرسوليأتيالوحيوكان

،قالماعنهوعىفارقهف!ذاعليهاشدهوهو،النحلدويوكأنهعندهالجالسون

)2(.يقولمافيعي-روعهفيوينفث-فيكلمهرجلآالملكلهيتمثلوأحيانآ

مخالفةمنفيهلماالوحيعليهينزللفاوالكربالتعبمنيعاني-لمجي!وكان

:-عنهااللهرضي-عائشةقالت؟البشريةالطباععلىزائدطارئامروكونهالعادة

ليتفصذجبينهوإن،عنهفيفصمالبردالشديداليومفيالوحيعليهينزلرأيته)ولقد

عرقآ")3(.

بهواغاثالقلوببهفأحيا،إليهالخلقاضطرالذيكالغيث!تبعثتهفكانت

ومنهم،بهفانتفعتالماءشربتالتيالطيبةكالأرضكانمنالناسفمن،النفوس

علىسارومنعنهماللهرضيكالصحابةغيرهونفعنفسهفيفانتفعطيبتهزادتمن

الصماءكالأرضفأصبحإليهحاجتهمعالغيثهذايقبللممنوهناك.هديهم

علىالغيثهذاأفسدمنمنهمبلبشيء،منهتنتفعفلاالماءعليهايمرالملساء

الماء)4(.تفسدالتيالسبخةكالأرضغيره

وحديثأ.قديمأ!رسالتهمنالناسمواتفهيوهذه

والآيات1/92،الفتح5،حالوحيبدءكتابفيعباسابنحديثمنالبخاريرواه)1(

91،.-16:القيامةأسورةمنهيالحديثفيالواردة

مجموعفيالواردةالصفاتبينالجمعحاولتحيث-،ب!تصرف-الباريفتعانظر)2(

12-1/18-اللهرحمه-حجرابنذكرهماعلىاعتمادآالأحاديث

يسيل.ويتفصد:2،ح1/18الوحيبدءكتاب،صحيحهفيالب!خاريرواه)3(

/اوعلمعلممنفضلباب،العلمكتابفيصحيحهفيالباريرواهحديثمحنىهذا)4(

.175
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ورحمةونذيرآ،ومبشرأ،وشاهدآ،هاديآ،:جمضالأميرسولهاللهجعلوقد

رحيمآ،رؤوفآبالمؤمنينوكانمنيرأ،وسراجآ،ب!ذنهاللهإلىوداعيآ،للعالمين

العرببلغاءبهتحدىالذيالكريمالقرآنالعظمىومعجزتهالكبرىآيتهجعل

وكان،محاكاتهعلىيتجرؤواولم،وعلوهوبيانهوقوتهبحلاوتهفأترواوفصحاءهم

مضن:جهدبعدقائلهمقالحتىعنهالنايبىصدعلىمنصبأجهدهمغاية

كلفيقائمآبهالتحدييزالولا24(.المذثر:1،!ئؤثزفيالأقدآ.إق.).

الساعة.قيامإلىأحدأمامهيصمدولنولم،للحيانظاهرأ،زمان

فأسلمت!،بصدقةاليقينيلعلمهميك!بهالناسألصقالأمرأولفيأسلم

الثهرضي-بكرأبوالصديقوأسلم،-عنهاالثهرضي-خويلدبنتخديجةزوجه

منعمهابن-عنهالثهرضي-طالبأبيبنعليالحسنوابو،الرجالمن-عنه

الأقربين.فيمحصورةسريةأمرهأوليك!دعوتهوكانت،الصبيان

بشدةقريشسادةفعارضهفثيئآ،شيئآينتشراللهدينوبدأ،بالدعوةصدعثم

أحيانأالمداهنةأسلوبدالى،والترهيبوالتعذيبالتخويفاسلوبإلىولجؤوا

استخدمثم،الثباتفيالأمثلةأروعوضرب،دعوتهعنء!ووثنيهفييفلحوافلم

نأإلايضمنهكانفما)1(،والحسيالمعنويوالحصارالتضييقاسلوبالمشركون

إلىالمسلمينمنمجموعةفهاجروالإيذاء،التعذيبمنآمنأملاذآالهجرةمناتخذ

احد.عندهيظلملاعادلأملكآوكانالكتابأهلمنملكهاكانحيثالحبشة

منبالرغمالكفرعلىطالبأبوعمهماتالبعثةمنالعاشرةالسنةوفي

آختتققتهدىلاأإئك:فنزلتالأخيرةاللحظاتحتىعليهجم!هالرسولإلحاح

فيوماتت56،،:القضصأ!"بآئمفتي!بنآغقئمؤئؤلمحثآةتنيهوىآدتةؤقيهن

بعامالعامذلكف!مي-عنهااللهرضي-خديجةزوخهالأولىمناجمرتةنفسهالعام

.الحزن

تنيأتضقذ:تعالىقالكماالكفر،علىقومهلإصراركثيرآيتألمىفيوكان

ةاثتريتمقكتق!كتيئإققضقذ:وقال3،:الشغزاءأ"!ممؤيخينييهونواآلأتقتتمك

والبيعالطعامعنهمهـوقطعوا7ستطالبأبيشعبفيهاشملبنيالمركينكحصار)1(

بلغحتىصحيفةذلكفيوكتبوا،يخالطونهمولايناكحونهمفلاوهجروهموالسصراء

ابنسيرةفيالحصارخبرانظر..سنتينوقيل،سنواتثلاثمدةالجهدبالمحاضرين

1/375.هثام
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التأسفهذاعنتعالىفنهاه6،؟:الكهفأ!"!فتقاآنخديثبقذا!يخؤألزإبئ

تذهمث)تلآ:تعالىفقاللدعوتهبعضهمقبولعدمجراءمنيصيبهالذيالشديد

حريصآجم!كانولقد8،،أقاطر:،!تقعتعونبضاعليمآدتةإنضتزلغغقيهتمتقم!مك

يحمله.الذيالأمرعظممنيعلملماالإسلامفيالناصدخولعلىالحرصأشد

خرجوالتضييقوالحرجالإيذاءمكةأهلمن!الثهرسوللاقىأنوبعد

أغروابل،يجيبوهفلمأهقهافدعا،البعثةمنالعاشرةالسنةأواخرفيالطائفإلى

ع!ووفانصرف،رجلاهدميتحتىبالحجارةيرويرمونهفجعلواسفهاءهمبه

محزونأ.

المسجدإلىالحرامالمسجدمنيقظةوروحآجسدآع!الثهبرسولأسريثم

وفي،الكبرىربهآياتمنليرىالعلا؟السمواتإلىبهعرجثمليلآ،الأقصى

)1(.الخمسالصلواتفرضتالليلةتلك

وكانواللحجالمدينةأهلمننفزجاء!نبيهونصردينهإظهاراللهأرادولما

عليهموقرأ،الإسلامعليهموعرضق!اللهرسوذفوافاهمالعشرةيتجاوزونلا

قفلوافلما،وصدقوهبهوآمنواورسولهلثهاستجابواأنإلامنهمكانفما،القرآن

فشيئآ.شيئآفيهاينتشروبدأ،الإسلامإلىدغواالمدينةإلى

فأسلمواالعقبةعنالأنصارمنرجلآعشراثنالقيهالمقبلالعامفيكانفلما

اللهرضي-عميربنمصعبعتعمعهموبعث،المدينةإلىانصرفواثموبايعوا،

منكثيرخلقيديهعلىوأسلم،يسلملممنويدعو،اسلممنيعفم-عنه

خفية،الحجفيعئاللهرسوذ-وامرأتانرجلآ73-منهموافىثمالأنصار،

منهيمنعونمامنهويمنعوا،عنهويدافعواينصروهانوعلى،الإسلامعلىوبايعوه

وأبناءهم.ونساءهمأنف!هم

حالهمإليه-لجي!اللهرسولأصحابفشكابمكةبالمسلمينيشتدالأذىوكان

علىقادمينمختفينارسالآفخرجوا،لهمفأذنالمدينةإلىالهجرةفيواستأذنوه

بكروأبواللهرسولإلابمكةيبقولم،وواسوهمونصروهمفآووهمالأنصار

.الخروجعنضعيفأو،مريضأو،محبوسمفتونأو،وعلي

-31/للصالحيوالرشاد،الهدىوصبل1،24/القيملابنالمحاد،زاد:للتوسعانظر)1(

.247
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فأخذواخبيثةبطريقةباغتيالهالهجرةمن!ضالثهرسولمنغالمشركونوأراد

ويتفرقواحد،رجلضربةمجتمعينليضربوهسيفآوأعطوهقويأغلامآقبيلةكلمن

من!وخرج،أبصارهموأعمى،منهم!عصمهاللهولكن،القبائلفي-لمج!دمه

يرصدونبيتهعندالمشركونوبقي،فراشهفيعليأوأبقى،يروهفلمسالمآبيته

ييأسوالمأيديهمبينمننجاقدتجووأنهعلمواولما،بهويتربصونمضجغه

يظفرواأنوكادواالمدينةإلىالطريقفيبكرأبيوبصاحبه-لجي!بهللحاقوأسرعوا

وخاف،فيهمختبأينوصاحبه!اللهرسولوكانثور،غاروصلواحينمابهما

حتىالنجاةأسبابلهمافهيأمعهماكاناللهولكنءلمجنرواللهرسولعلىبكرأبو

أخرتجةإدألئةنصمزتقذنفمرؤأإلا:تعالىقالذلكوفيقباء،إلىوصلا

ثإتخزنلايصنهجميماءيهقولىإدآلنارفممما)!أثنئريمف!نرواالدين

!مةوجحلترؤكاتئمببنولموآئدلملمخرسجيتتبماألئةتأفزلىتقناألتة

أ!محير!زوأفههـأ!سآدئ!و!يتةألشئك!فروأآلدب

.45،:التوتةأ

!لضكزؤيضكرونئخيرصفئآؤتثئفوئرآؤيئتتوئركقرواآلؤينلكتئكز)ظذوقال

.03(:الأنقال1!،آئمعيرينضزؤألترألتة

عندكانتالتيالودائعليؤديأيامثلاثةبمكة-عنهاللهرضي-عليوتأخر

وأسسأيامأ!ضبهاأتامحيثبقباء!بالنبيئلحقثمأهلها،إلى!وواللهرسول

مسجدموقعذلكوكان!،ناقتهبركتحيثبالمدينةجمب!نزلئممسجدها،

الأنصاريايوبأبيعندفنزليعاستضافتهفيالمدينةأهلتنافسوقد،لمج!النبيئ

المسجدالصحابةبنىأنإلى،بيتهمنقريبآالناقةبركتحيث-عنهاللهرضي-

وجعل،الحجارةمعهمينقل-لج!وكانوالجريد،النخلوجذوعباللبنالنبوي

،والمواساةالحقعلىوالأنصارالمهاجرينبينفوآخى.المسجدبجوارمساكنه

سنة.وخمسينثلاثابنوهو!هجرتهوكانت

ترسخأنبعد-بالمدينةالناسعلىتتنزلوأحكامهالإسلامشعائربدات

الأحكامتلكمنكثيروكان-القلوبلثاشةالإيمانوخالطالنفوصفيالتوحيد

ومنمنخمآ،السماءمنالقرآننزولكانولذلك،واقحةأوسؤالبمناسبةينزل

ولكونهالمسلمينعلىوقعالذيللظلمبالقتالالإذن؟بالمدينةنزلتالتيالشرائع

عنالناستمنعالظلمقوىتزاللاإذعنهوالدفاعالديننشروسائلمنوسيلة
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عنه.تصدهمأوالحقمعرفة

أعزالتيالبطث!ةوهيالهجرةمنالثانيةالسنةفيالكبرىبدركزوةنوقعت

جمعهم.وهزمالكفر،رؤوسبهاوأهلكالإسلامبهاالله

صالحفيالمعاركنتيجةتكنولم،الأحكامنزولوتتابعالغزواتتوالتثم

السنةفيأحدغزوةفيالمسلمونأصيبفقدسجالآ،وكانتدائمأالمصلمين

وعصواياللهرسولخطةالرماةبعضخالفحينماكبيرةبنكبةللهجرةالثالثة

.أمره

كانبل،معينينتومدعوةأوالجهادعلىاللهدينلنثمرالدعوةتتوقفولم

؟الإسلاملنصرةالمثمروعةالوسائلجميعيسلكونالكراموأصحابه!ضاللهرسول

؟الإسلامإلىفيهايدعوهمالأرضأقطارإلىبالكتبالرسلإرسالهذلكومن

(الروم"عظيبمهرقلإلىوكتابأ)1(،فأسلمأالحبشةةملكالنجاشيإلىكتابأفأرسل

ملكهعلىخافهم،عليهالرومبانقلابأحسولمابالإسلاموهنمكتابهفعطم

الله!رسولعليهفدعافمزته،كتابأفارسملككسرىإلىيوكتب،فأمسك

جميوووأرسل-،عنهالثهرضي-عمرزمنفيالفرسدولةوبادتملكهالثهفمزق

ضنولكنهيسلمأنوقاربخيرآفقالومصر(الإسكندريةإملكالمقوقسإلى

ملكيإلىالعاصبنعمرو!ي!وأرسل.!اللهلرسولبهداياوأرسل،بملكه

أنهالأميالنبيئهذاعلىدلنيالقد:الخقتذىواسمهأحدهماوقالفأسلما،غمان

وأنه،لهتاركأولكانإلاشرعنينهىولا،بهآخذأولكانالابخيريأمرلا

أنهوأشهدالوعد،وينجزبالعهد،يفيوأنهيهجر،فلاوئقلبيبطر،فلايغلب

لىالى،الشامأرضمنال!لقاءملكوالى)3(اليمامةملكالىعنىوأرسل.لبى" ء-1)2(ث.

)صلامهوحسنأسلمثمصريرهعنونزلعينيهعلىووضحهاللهرسولكتابأخذانهروي)1(

الناسأعلممناضحمةواسمههذاالنجاشيوكان.لأتيتهآتيهاناستطيعكنتلو:وتال

حذقوافاذا،عليهويقرؤون،منهيتعلمونالدينبرجاليرسلهرقلوكان،بالإنجيل

انظربالحث!ةماتيومبالمدبنة!اللهرسولعليهوصلى،آخرينإليهووجهإليهانصرفوا

1.02/المحادوزاد،5/166ص!لموصحح1/913،سحدابنطبقات

حرف1/263حجرلابن،الإصابة:في)سلامهبحدقالهوشحرآ،ذاكوتولهترجمتهانظر)2(

الجيم.

وثاعرهم-قوميخطيبوأنا،وأجملهاليهتدعرماأحسنما:فيهقالبكتابفأجاب)3(
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موسىواباجبلبنمعاذأرسلاليمنأهل!الى،البحرينملكالعبديساوى

ملوكهماليمنأهلعامةفأسلمرسلعدةبعدالإسلامإلىداعيينالأشعري

صلحتملماالدعوةنشرفيالفرصةهذهللمسلمينشحتوقد.وسوقتهم

السنةإلىالهدنةاستمرتوتد،السادسةالسنةفيوقريشالمسلمينبينالحديبية

الوليدبنكخالد؟العربخيازكذلكوأسلم،الملوكأولئكأسلمحيثالثامنة

الدولةرجالاتأحدالعاصبنوعمرو،التاريخفيالعسكريينالقادةاعظماحد

فاغتاظ،أجمعينعنهمالثهرضيوغيرهم،الإسلامراويةهريرةوأبو،الإسلامية

خيرآوكان،الصلحفنقضواالمسلمونكسبهاالتيالمكا!سبلهذهمكةأهل

تتابعتالتاسعةالسنةوفي.الثامنةالسنةمنرمضانفيمكةفتحتحيثللمسلمين

وفدمنلكثرةالوفودبسنةالسنةهذهسميتحتىفالثهرسولعلىالعربوفود

د!.غزواتهآخروهيتبوكغزوةوقعتوفيهاوتيون،النبيئعلىفيها

خطبةفيهاوخطب،الوداعحجةكل!،اللهرسولحجالعاشرةالسنةوفي

تعالى:قولهفيهاعليهونزل،العدلفيراسخةقواعدفيهاأرسىعظيمة

دين!..01ألاتمئمثكغؤريخيثنضمتىغقتكغؤآتمئثشينكغتكتم(كضقث)...آتؤتم

.فبهاوتوفيالمدينةإلىعادثم3،،:القائدةأ

2/128.الإصابة:انظريسلمولمالملكفيفطمعالأمر؟بعضفاجعفي
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الثانيالباب

رسالته!وصمحة!محمدنبوةإثباث

:فصولثلالةوفيه

.ينبوتهإثباتفيالناسطرائق:الأولالفصل

.!ثبوتهائباتفيالدلائلأمهات:الثانيالفصل

.!رسالتهإنكارخطورة:الثالثالفصل
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الأولىالفصلى

نبوته!إثباتفيالناسطرائق

:مبحثانوفيه

.!نبوتهاثباتفيالسلفطريقة:الأولالمبحث

ونقدها.!،نبوتهاثباتفيالمخالفينطرائق:الثاثيالمبحث
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الأولالمبحث

نبوته!إثباتفيالسلفطريقة

منلابد!محمدنبوةاثباتفيالسلفطربقةعنبالحديثالبدءقبل

.!نبوتهاثباتفيالقرآنطربفةعلىالتعريج
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الأولالمبحث

عكيههنبوتهبهلباتفيالسلفطريقة

!)1(هحمدنبوةأيباتفيالقرأنطريقةفيتمهيد

منها:،متنوعةبأساليب!محمدنبوةالقرآنقرر

جنسهم:منجاء!وأنه!ك!قبلهالأنبياءبمجيءالاستدلال-

نيويمشون،الطعاميكلونرجالآ؟بشرأ،!حمحمدقبلالرسلكان

مقتضىهووهذا،ملائكةوليسوا،الغيبيعلمونولاالنساء،ويتزوجون،الأسواق

الأمرهوالبشرجنسمنالرسلإرسالانبينقدوجلعزاللهإنثم،الحكمة

لوجىيىجالاالمقتيكيفآزسقتاإؤقما:سبحانهقالكماالبشرتاريخفيالمعلوم

أفل:تعالىوقوله43،.:التحلأ!ألققؤ!،نمئرإنالدكترآفل!تفو-أاثنهتم

(تأؤتأإلةيوخعتاإ،ألغإنبكرؤلابئقغلتاإرىؤتأألزممليينيذلمحاكئثتا

.9،:الأحقاف1"!ئينتديرإ،

النبوةمسائلفيالمؤلفينعنايةصرفت)ذجدأ؟عحدودةالموضوعهذافيالكتاباتتعد)1(

أولوومن،والنببئالرسرلبينوالتفريق،كالعصمة؟التفصيليةالمباحثبمضعلى

الجنجنسمنوهل،الوحيوماهية،وعددهمالأنبياء،بينالتفضيلوحكم3،العزم

اكسابفيالفلاصفةورأى،الملائكةعلىالأنبياءتفضيلوحكمرسل؟،والنساء

العنايةتلقىأندونالمالمينبربالإيمانبعدالدينفيمسألةأهموئركت...النبوة

محمد!برسولهالإيمان:وهي،والتبينوالشرحالتقريرحيثمنالباحثينمنالكافية

أطرافالىأشارمنأفضلمنولعل.المينالكتابفيجاءتكما)ثباتهاوكيفية،الأمين

الرحمنالحلامة/عبدالئيخفضيلةهو-علميحسب-الكريمبالقرآنمهتديأالموضوعهذا

الفرآن:لتفسيرالحسان%لفواعدالفائدةالكبيرالحجمالصغيركتابهنيالسحديناصربن

ماخيروهو23،-91صمحمد(نبوةتقريرفيالقرآنطريقةفي:الابعة)القاعدة

منه.وأفدتالبابهذافيعليهوقفت
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و!.محمدنبوةنيشكأدنىعندهيبقىلاالأنبياءبجنسيقرومن

وكان؟دونهمنيعبدعاجميعونبذالتوحيدإلى!قبلهالرسلدعوةوكانت

الإنكارفيتم،الرسلمنبدعأ!يكنولمذكر؟ماكلفيمثلهم!محمد

مصدقآ!كانبل،قبلهمنالرسلشأن!وشأنهك!؟،أمرهفيوالتعجب

ياث!اصيرةايقتتالئاجمومآباإت!ظتة:تعالىقالاليهدعواماالىوداعيأ،للمرسلين

إوما:وقال37،،-36:الضافاتأ"!أن!رمميينؤصلأقيألحتيجآةقي!محؤن3

.144،:جممزانأآلألرممؤأفتل!ينلختتذزممولمإ،محتد

منالجنسهذاانفبين5-:السابقةالآيةعلىتعليقهفي-الإسلامشيخقال

قليلآكانهـانالآدمينفيمعتادفهو،وأمثالنظراءلهتقدمقدمعروث)1(الناس

مابمنزلةفهذا،نوحكقومرسولآقبلهيعرفونمارسولجاءهممنوأما،فيهم

الأمور،)2(.منالثهيبتديه

أإئآ:تقالمحمدبهجاءماجنستقريرسبحانهأراد"ولماأيضآ:وقال

ألرنئولىيرغؤتتقضئ!زسئو،فيغؤ!إؤآزمل!؟مخ!شفدازصئو،إيتمآزمتلنا

جنسوجوديثبمتسبحانهفهو.16(-15:المزملأ!"ؤبلاآ!ذالمذتنما

منوسعادةالجنسهذاوجوديثبتحتى-المكيةالسورفيكما-ابتداءالأنبياء

،)3(.ظاهرةتكونالنبيئهذاعيننبوةثم،خالفهمنوشقاء،اتبعه

يعلمونبنوهوكاننبيآ،كانف!نهآدمعهدمنهيالآدميينفي"النبوة:وقال

أحوالهم،وجنس،الرسلإليهيدعوماجنسعلموقدبالاضطرار،وأحوالهنبوته

لي!أنهعلمللرسلمخالفتهبهظهربماأتىإذاالإمكانزمنفيللرسالةفالمدعي

لاأنهعلمإذاسيمالا،منهمأنهكلمالرسلخصائصمنهوبماأتىوإذا،منهم

،)4(.سواهعمنتميزهصفاتالرسوللذلكأنوعلممنتظر،رسولمنبد

سبحانه--انهمنالذكرأهلعندغلمقدبماينبوتهيقررالقرآنأنكما

يفآزشقتاإؤقأ:سبحانهقالكمارجالأبلرسلأ،ملائكةالناسإلىيرسللم

43،.:التحلأ!،لقاتؤ!لاكئئزإنألدكئرآقل!تلؤ3إثتهنملؤحىرجا؟المقبقأ

والمرسلين.الأنبياءأي)1(

.24صالبوا!)2(

481.-048صالأ!فهانيةوشرح93،-37صالنبوات)3(

39صالأصفهانيةضرح)4(
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فيللبشروأنسب،الرسالةإيصالفيأبلغلأنه:الحكمةمقتضىهووهذا

تتبه!ةآلارفيفيتمختؤإئل:تعالىقالحيثنفسهللمقكوأسلمالاقتداء،

.59(الإسزاء:أ!أزممر،قل!اآلمئمم!ئنىغقتهصلتزنخامظمهيتنتضثوت

إرسالوعدمالأرضفيمشوالومطمئنينيكونوالنالملائكةأنذلكومعنى

ؤتؤق!لمخيماأقيلمتؤلأأؤتالؤ(:تعالىفقالبالناسرحمةفيهالملائكةمنالرسل

.8،:الأنغام1"!يخظرون،ثزالآثيلقضىمك!آنرتآ

،الناسطاقةتتحملهفلنعليهاالثهخلقهالتيبصورتهللناسالمقكظهرولو

لالأنهمرجلصورةفيإلااتاهمماملكأتاهم"لو:عباسابنقالكما

النور،)1(.منالملائكةالىالنظريستطيعون

ولمملكآ،يكنفلم؟الرسلمنبدعأيكنلم!محمدآاللهرسولانعلمناوإذا

داتيان،الركعنوالنهيبالتوحيدالأمرمنالأنبياءدعوةيخالفماإلىيدغ

وحال!حالهبينتارناثم،والرذائلالفواحشعنوالبعد،والمكارمالفضائل

النقائصمنعنهنزهواوما،المحاسنفييفوقهمبأنهنجدفسوفقبلهالأنبياء

أجدر.بنبوتهالاعتراففيكون؟والعيوب

الذيالداءذلك-الحالاتأغلبفي-!بهالإيمانمنالحقيقيوالمانع

رصليقئالفر%نةفذائنرنرالؤلا:تعالىفولهفيالحسدأوالكبروهوعنهاللهأخبر

وأنالنبوةبأصليقرونالناسمنفكثير31،:الرخزفأ،!عطيمالقر!تزين

الاختيارعلىاعتراضآلهملزعيميريدونهاولكنهملبشرتكون!أنيمكنالرسالة

ألا"ت!آليزؤفيئييشتهتمبيتهيلتممئناتحنزيكرتهتتف!ئونإآممزعليهمالثهفانزل

ئتاضترليئكؤزجمتممخر،لع!مابغف!همقتخذذرجمزتغفىلؤ!ئضضهتمؤرفغنا

.32(:الزخزفأ،!تختعوق

قبله:منبالرسلالمكذبينبحالبالتذكيربه!الكفرمنالتحذير-

كثيرالعذابسوءبهمحاقوكيفقبلمنبالرسلالمكذبينبحالالتذكير

ظترآز!مقآقنقيئثملهذفهآضذتاأقكل:تعالىقولهذلكومن،اللهكتابفي

آغرقأقن!متهرآلازضرربهضقمابرتىؤيهصآلفحتكةآخذتاتقؤمتفصصاعمحا

45،.:الغنكبوتأ!،تطيموتآنفصهص!الؤ(ؤليهنيفدضهزألتهتحال!ؤتا

2/123.كثيرابنتفسير)1(
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فيهمفبعث؟منهماللهأعذرأنبعدإلامكذبةقريةعلىعذابمنوقعوما

قال،عليهمالحجةلإتامة؟الضلالةسبيلمنالهدايةسبيللهمفبينواالنذر؟

!!خمليينصتاؤقابهرى!فدردنلمأالأترت!ينآقتكتا)ؤقآ:تعالى

يلتايسليمنيتلأؤنلأيىينثتشيلينأزم!لأ:تعالىوتال902،،-802الشغزاء:أ

تعالى:وقال،165،الئساء:أ!"محيما!ييزأأدئهؤكأنآلرئم!ينبغذلمحخةآدئوغل

وتاأخرئلئروايدنرزؤ،لخحهايفلق!ئماضذومننفميم!تهتلىىلإتتاآقذئ)ئين

فآنظرو(..".:تعالىوقال،15،الإسزاء:1"!رممولاتتحثحتئمعؤبينبهآ

.137،:صزانأآل،!آتثكدبينعقبةكا!ك!

عواتبهمإلىفانظروا،أمثالكمأممقبلكممنكانقد:"أي:القيمابنقال

الأصلوهم،ورسلهاللهبآياتتكذيبمنكانذلكسبأنواعلموا،السيئة

كانواقبلنامنوأن...بالهلاكوالحكمالتكذيب،الجامعةوالعلة،الفرعوأفتم

بهم()1(.حلماوشدتهمقوئهمعنهمتدفغفلممناأقوى

فيالتفكرثموفرادىهثنيلهالقيامإليتدعوجليلةقرآنيةموعظة-

الداعي!:هذاشان

لههـلخلصدثهيقومبان؟الحقيقةإلىالمرءتدلمنهجيةعظيمةقرآنيةدعوة

ويناظرهاويجادلهانفسهوبينبينهفيماويتفكر،نفسهمعويصدق،الحقطلبفي

نيتناظرانالتأملعلىيغلبصخبدوندثهاثناناثنانيقومأناوويحاورها،

تعالى:تالاء،الأهممنمجرفىةنتبجةإلىيصلاحمىالرسولأمرفيويتساءلان

ئنب!احمكرماتقترواثزؤفزدىثتئيئهتقوموأآنبزحدةآعظكمإئضآتتم)!

هذاوفي،46،أشت!:!،ثصويرغذالطتذئئئنلكمتدير!لأهوإنخه

ودعوتهالداعيحالفيللنظردعوةالحقعنللبحثالعظيمالراقيالأسلوب

تأمل.دونالم!ائجواستباقجزافآالتهمإلقاءعنبعيدآورويةبهدوء

دعوته:فيكاذبآ!محمديكونأناستحالةتقرير-

انه!علىسنةأربحينالعربيعرفهاالتييكل!سيرتهفيالحوادثاتفقتإذ

ولذلككثيرةذلكعلىوالدلائلوأمانتهصدتهفيسيماولاأخلاقهفيعظيمآكان

.96،:المؤمنونأ!!مبهرو%ت!فثئمرمموقئمئفيفوألزإآر:تحالىقال

182-1/181الموقعينإعلام)1(
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اامحمدآالمكذبونهؤلاءيعرفلمام:ذكرهتعالىأيقول:الطبريقال

بأنهمويحتجوابالصدقيعرفوهأولم؟قولهفينكروا؟والأمانةالصدقأهلمنوأنه

")1(.والأمانةبالصدقفيهميعرفونهوهميكذبونهفكيف؟يعرفونهلا

ئعلم:وزورآكذبأللشيءالقولكون"ف!ن:القيمابنوتال

عليه،الكذبشواهدوظهورواضطرابهوتناقضهتارةالقولنفسمن-

وباطنه.ظواهرهعلىوبادصفحاتهعلىبادفالكذب

والمكروالفجوربالكذبالمعروفف!نتارةالقائلحالمنويعرف-

ماوالفعلالقولمنمنهيتأئىولا،لأفعالهمناسبةإلاأقوالهتكونلاوالخداع

وفجور.وكذبوغدرفاحشةكلمنالمبرأالصادقالبارمنيتأتى

ذلكوقلببعضآ،بعضهيشبهوعملهوقولهوقصدهالكاذب،أهذاقلببل

،القرآنتدبرإلىسبحانهفدعاهمبعضأبعضهيثمبهوقصدهوعملهوقولهالصادق(أ

بهيجاءهمماوأنالأمر،حقيقةلهمتتبينوحينئذ،وأحوالهالقائلسيرةوتأمل

،)2(.الصدقمراتبأعلافي

الدنيوية:المطالبعنوترفعهالشخصيةالمطامعنفي-

تعالى:قال،للناسدعوتهمقابلدنيويمطلبأيء!ب!اللهلرسوليكنفلم

تعالىيقول5:الطبريحريرابنقال.47(أشتإ:.".أتجر.ئقص!آليهمماأئل

ما؟ربكعندمنبهأتيتهمماعليكالزادينالمكذبينلقومكمحمدياقل:ذكره

فىلكموثص!حمى،بأسهبهولخويفكماللىعذابإنذاركمعلىخغلمنأسألكم

ومحنى،بهليحاجةلالكمفهو،بطاعتهوالعملبالثهبالإيمانإياكمأمري

انماأنيوتظنوا،فتتهموننيخغلأذلكعلىأسألكملمإنيلهمقل:الكلام

()3(.منكمآخذهلمالياتباعيإلىدعوتكم

دعوتهليتركالإغراءاثبنأنواعآ!اللهرسولعلىقريشعرضتوقد

عنترفعولكنهشاءقريشأبياتأيمنوالزواج،والشرف،المالعليهفحرضوا

)4(.الرسالةامريتركانوأبىالعروضتلككل

.18/24الطبريتفسير(1)

2.475/المرسلةالصواعق)2(

.22551/الطبريتفسير)3(

.2252/للبيهقيالنبوةودلائل315،-1،285313/ثامابنصيرةانظرة)4(
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فياقتراحاتهموردللمعجزاتطلباتهمتلبيةفيالمشركينهجاراةعدم-

جنسها:تعيين

عليهايؤمنمماوآيته،آيتههووحيهوكانبالوحيجم!الرسولجاءفلما

آياتنزولواقترحواوعاندواعلمبغيروتكلمواالآيةتلكالظالمونجحدالبشر،

آؤ!تئبؤغاالآزفيينبآتتخرختئلكتؤينىتنإؤتائو(:تعالىتالكماعينوها

آفصمآةفئميق!آؤ!تئج!!لحلهاآلأثنزقئفجرؤعتىئخيلينجتة!تكليهون

آؤزخرفيينتيتلذليهؤ!أؤ!يي!ؤآققبزثأط!تآيئآؤيهمتقاخمتتازغمتكتا

كنثكلدرقممت!اندلتقرؤ!كتن!عقتتائتين4صقلزفيكئؤيىؤقنألمئصص!يئئرقق

بتث!مم!آلتةقيلحثقام!أنالأالفدى+جآةلم!إدئؤيخؤآآنآلحاس!تغوتا!زلمئو،بتث!يمإلأ

أقصم!غىعقنهرلتزئامظصييينتتثموتتقهةآلآزفيىفيتمخلوفل!زم!و،

59،.-59الإسراء:1!زسمولىتق!ا

لأحدوليس،اللهعندف!نها،الرسولعندولا،عندهمليسالآياتفتعيين

الأتثإئمائلزئهئنءاتتلمخرأننن!ثؤلأإؤتالؤأ:قالولهذاشيء،الأمرمن

شاءإناللهعندالآيات05،:الغنكبوت1!"يبتذيرآ،ولىئضآأدت!ضد

لاالخارقةبمجردمعلقآإيمانهمكانإذاتحصلفائدةوايمنعها،شاءدىانأنزلها،

المقصودحصلالباطلمنالحقبيانالقصدكانوإذا.عنهوالبحثالحقلتأكيد

وتكبرآوجورأظلمآهذاعلىالمعينةالآياتاقتراحوكان،للحقتوصلوسيلةبأي

بآيذس!ت!خمتسؤيرخمايمىفيكتأقتكترئآ)ؤتؤ:تعالىقال.الحقوعلى،اللهعلى

آئتآؤلؤ!!:وقال7،،:الأنغام1!"ئينيمخرالأقذآإقكقروغالدينتقاذ

آنالأصليؤينؤاكأنؤاتا!ملايفئلمفئظهغؤصمثزبمأنؤقكتفزالقكبة)تتهئمترئا

111،.:الأنغام1!،مج!لأنأضرممئمؤلبهنأدئةيتآ؟

لهالمستعدينأوالإيمانمريديمنصادقآمطلبآدائمأالمعجزةتكنولم

هنااستجابةلاولذلكالكفر،علىالفصزينمطلبالأحيانمنكثيرفيهيوانما

تايتتاضتئيرسئول!نؤينىآلأإثئتأتهذأقة!!تالماأآ"ثذيتالمعجزةلمطلب

قتفتموممئمفرففتضؤبأتذىبآلتيتنقتئليينرشلجآيهنمقذفلآلئارتأمحك!لققتاد

183،.:جمزانأآل"!عئديينكنتصإن

:!محمدرسالةحقيقةعلىالوقوفأرادلمنكافالقرآن-

بهجاءالذيالعظيمالقرآنبهذاللمشركيناكبرالتحديهذاوكان
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صيهييريقتتننلللخي!يقؤلاتدتهتينينماآلظليأيرإلمالذيربهمنجم!محمد

وأ،بمثلهيأتواأنبهكفرومنأعداءهبهتحدى"وقد42،:أفصلت!"جميد

بالخيبةرباؤواونكصوافعجزوا،مثلهمنواحدةبسورةأو،مثلهسوربعشر

والفصاحةالقولميدانفيالمبرزوناللسانأهلوهمالذريعوالفشلوالخسران

بسورةياتواأنومحاولتهم-حرصهمشدةمع-قدرواولااستطاعواماذلكومع

نقصأفيهيجدواانومحاولتهم-حرصهمشدةمع-قدرواومااستطاعواوما،منه

دهاراقةالسيفإلىغيظوكلهمفلجأوا؟الفصاحةدرجاتأعلىعنبهينزلعيبآأو

،بالقولمحاربتهالىسبيلآيجدوالمأنهملولاهذاإلىيعمدونكانواوماالدماء،

الدماءواراقةالسيفالىعدولهمفكانوحكمآعلومآعندهميزعمونهكانواوما

يوحى،وحيإلاهوإنالهوىعنينطقلاوأنه،الرسولصدقعلىالأدلةاكبر

لرسولهفيهاللهجمعالذياللهعندمنوالهدىالحقأنهعلىالبراهينوأقطع

هذاوان،شؤونهمكلفيوالآخرةالدنياسعادةلهميكفلماكلفيهوللمؤمنين

وأعمها،)1(.وأجلهارسالتهأدلة!برالقرآن

فيالرسولصدقإلىالتوصلأرادلمنجدأكافالقرآنأنيقررتعالىوالئه

لمخهرئتلىآل!تفعلثةآئزفاآتآتكفيزإآؤثز:تعالىقولهمنهاعدةمواضع

كلاموهذااه،.:الغنكبوتأ!"يقنوتيتؤ/ؤزتحرىتزتحةدلثقإت

نإحيثكثير،شيءالباهراتوالدلالاتالبيناتالآياتمنفيه:جامعمختصر

عخزثم،صدقهعلىالآياتأكبرمنأميوهوالكتاببهذاالرسولإتيانمجرد

وعلانيةجهرأوبروزهظهورهثم،أخرىآيةإياهوتحديهممعارضتهعنالمشركين

وكثرانصارهفيهقلوقتفيالرسولأظهرهقداللهعندمنهوويقالعليهميتلى

رؤوسعلىبهخرجبل،عزمهمنذلكيثثيولملخفهفلموأعداؤهمخالفوه

علىيقدرأحدفهل.ربيكلامهذابأنوالبادالحاضربينبهونادىالأشهاد

المتقدمةالكتبعلىهيمنتهثم؟مجاراتهيستطيعأوبمباراتهينطقأومعارضته

إلىهدايتهثم.والتبدبلالتحريفمنفيهاأدخلماونفيئ،للصحيحوتصحيحه

نهىولا،بهيامرلمليته:العقلفقالبشيءامرفماونهيهأمرهفيالسبيلسواء

والحكمة،والميزانللعدلمطابقهوبل،عنهينةلمليته:العقلفقالشيءعن

.-يميربتصرف-22صللحديالقرآنلتفصيرالحسانالقواعد)1(
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حاللكلوأحكامهوهدايتهارشاداتهمسايرةثم.والعقولالبصائرلذويالمعقولة

تصديقارادمنيكفيذلكفجميع.بهالاالأمورتصلحلابحيثزمانولكل

مناللهشفىولا،القرآنيكفهلممناللهكفىفلا.الحقطلبعلىوعمل،الحق

العلممنفيهلماوخير،لهرحمةف!نهواكتفىبهاهتدىومن،الفرقاني!ث!فهلم

الدالةالآياتمنالقرآنغيرإلغاءيعنيلاالكلاموهذاالكثير)1(.والعلمالغزير

العظمى،وحجته،الكبرىآيتههوالكريمالقرآنانالمقصودلىانماعتيرو،نبوتهعلى

نفسه.القرآنينقضهفذلكالقرآنهوالتوحيدرسالهدليلإنالقولوأما

:الأخرى!بآياتهالرسالةائبات-

-تج!:الثهلرسولالأخرىالآياتنفسةالكريئمالقرآنأثبت

ةاتةيزؤأت!ن!آدقمزؤآلنثتئألشماعةإأقتزلتب:تعالىقالالقمركانشقاق-

2،.-أالقنر:أ"!ئ!تيزيمخرؤتمؤلؤ(لحرضشأ

،وشاهدوهعاينوهقدالقمروانشقاق..":تيميةابنالإسلامشيخقال

مثلالكبار،المجامعفيالسورةهذهيقرأ!النبيئوكانالأخبار،بهوتواترت

يقرالناسوكل...ودلائلهاالنبوةآياتمنفيهاماالناسليسمعوالأعياد؟الخقع

ومعلوم...عامةالناسعندمعلومآكانالقمرانشقاقأنفعلم،ينكرهولاذلك

الىبهالمؤمنونالنا!ولأسرعانشقيكنلملوأنهالعادةمطردفيبالضرورة

عليهميقرأوهوسيمالا،والمنافقينالكفارمنأعدائهعنفضلأ،ذلكتكذيب

مجامحهم،)2(.أعظمفيذلك

،الناسمنجم!ضوعصمته،والمعراجكالإسراءةالآياتمنغيرهاوهناك-

أحلكفيلهاللهونصر،قتلهعلىتعاقدواحينعجيبةنجاةالمشركينمنونجاته

والمعجزاتالكثيرةالآياتمنذلكوغيروغيرهما،والأحزاببدركغزوةالمواقف

.القرآنعليهانصالتيالباهرة

الخلق:لمصلحةبالخلقالشديدةع!ضشفقته-

دخولهمعلىالشديدوالحرص،أمتهعلىالكاملالحنوذلكأنشكفلا

مصلحتهسوىلههئملاالكاذبفالمدعييتق!،صدقهعلىقويلدليلالاسلامفي

.المذكورةللآيةالسعديتفسير)1(

باختصار.941-1/414الصحيحالجوابانظر)2(
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قاطعدليلفهذاالنفسهلاكحذالمدعوعلىالحرصحديصلأنأما،الشخصيةا

يوجدلمولذلكيقينيآ،علمأإليهدعامنيعلفهعظيمآفوزأالإسلاموراءأنعلى

)وقآ؟منهالخلقإلىهـاحسانآبرآولاشفقةأعظمالخلقمنأحديوجدولن

للناظرين.ظاهرةذلكوآثار701،،الأنبياء:أ!،لففالينزتهةالآآزمصنتدبر

الكريم:!محمدمنالعظيمالكتابهذاصدوراستحاللأ-

باهرو)عجاز،عظيمةعلوممنحوىبماالقرآنهذايجيءأنالمستحيلمن

يتحدثولم،العلمأهلمنأحدآجالسولايكتبولايقرألاأميرجلقبلمن

،علوممنالكريمالقرآناحتواهعمابعيدمنولويشيربشيءالأربعينيبلغأنقبل

ومن،النبوةقبل!ك!هعنهمحفوظةعلميةبمقولةاللحظةهذهحتىأحذيظفرولم

لدنمنإلاصدورهامعهيستحيلماالتفصيليةالعلوممنفيهيجدالقرآنيقرا

ومنها:خبير،حكيم

التيللأحداثومصححةومفصلةمطولةالسابقينالأنبياءبقصصالإخبار-ا

ذكرفلما؟اللهعندمنأنهاأحدفيهيستريبلاالذيالوجهعلىقبلمنشوهت

ؤلبهنتادئناأآلظومجانيكنت)ؤقابعدها:قالمطولةموسىقصةسبحانه

!!تذتخرونآدقلهئممصدرينئديرئونآتتفمتآقؤمافنذززئفئنزخمة

وماإلكدؤعي!القيبآسكيق)ذلك:قاليوسفقصةذكرولما46(،:القضصأ

هذاأهميةفيوقال152،،:أئوشف!"تمكرونوممتمآتىئمآتجحوآادتذش!ق!بهت

!!آلألذآلق!حنىفيماتيتةتأيهمآؤلأزيهحينئاتؤتإلجاتؤ،)وقالوأ:الدليل

133،.:اطه

الكتابأهلأدهش"مماوحصلوقعماعلىالقصصتلكالقرآنقصوقد

ممنولاوقتهفيكانممنمنهمأحديقدرلمحتىألسنتهموأخرس،وغيرهم

اللهرسولأنهعلىالأدلةأكبرذلكفكانمنهابشيءيكذبواأنذلكبعدكانوا

الأولى،الصحففيمابتجليةإأتاهم-:اللهرحمه-الإسلامشيخوقالحقآإ)1(.

فإذاشيئآ،الكتابأهلمنيأخذلمبأنهعلمهممع،والإنجيلالتوراةفيكما

يعلملمأنهيعلمونوهمنبيأخبرهمناونبيإلايعلمهالاالتيبالغيوبأخبرهم

كانإذافإنهالأمملسائرذلكوتبين،نبيأنهلهمتبينالأنبياءمنأحدبخبرذلك

02.صللسحدي،القرآنلتفسيرالحسانالقواعد)1(
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هذاصار،ذلكيعفمهبأحديجتمعلمبانهمقرينلهالمعادينوغيرالمعادونقومه

،)!(.أمكنلوالطعنعلىحرصهممع،مخالفوهبهأقرمماوكانبالتواترمنقولآ

أظهرمنيعلمونيكونوالممالقومهك!الرسولتعليمسبحانهجعل-2

ئونبتثرغكألئةآنزلىمآقالوأ!قذر"صآلنةقدزوأأوما:تعالىتال!نبوتهآيات

ئتماوتهاتزآطيشتخغلوتميلتاىؤممدى!زانوشىببةالذىآتكتنبآنرنرتنقلثوص

!طقبؤنخؤنهخفيذزممئمثزألتةئتنال!ازكئمةؤلأأنرئفتوأترئاؤلمخركث!ب!ؤتخنون

19،.:الأنغام1"!

ولاهميعلموالمماتعليمهمسبحانه"جعل-:الثهرحمه-القيمابنقال

الرسل،جهةمنالاالعلمهذائناللاإذ،والرسالةالنبوةصحةعلىدليلآآباؤهم

شيء!)2(.منبشرعلىاللهأنزلما:يقولونفكيف

ثبثتثفتذبهإزلبهئمؤلأقنضختتؤئ!تاألئةثصآةثو)ئل:سبحانهوقال

116.:أئونس"!تققلوئأفلأقتلأ،ينلمح!بمفي!تم

هذاالرسولباختلاقخاطرمجردببالهيخطرلاالبدهيةالأموريعقلمنإن

علىيتقولفكيفالقرآنجنسمنشيئآعمرهمدة!يتللمحيثالمعجزالكلام

بكتابفأتاهم؟كلامهوجنسحالهيعرفونظهرانيهمبينطويلأعمرآلبثلقدالثه؟

لاالتيالخصائصمنولهالفصحاء،وحيرالبلغاء،وأعياالفصحاء،أعجزعظيم

البشر.مقدورفيتكونأنيمكن

لجزمواالكتابهذاوحال!ضكلامهحالوتدبرواعقوتهمالقوئمأعملفلو

.منقولغيرناقلوأنه!تبصدقهالريبيقبللاجزمآ

إصاشمينربرتخظ!ؤلايهتغمونقتليممنشثؤاكنتأؤقا:سبحانهقال

د!وماآلعفرأوتوأآلذييئص!ددرني!تآةالثخموتل!آلئتطثونلأزتاب

فييرتابواأنللمشركينيمكنكان94،:الغنكبوتأ"!ألالل!ونالألاي!تآ

يعرفونتومهولكن،رسالةبيمينهيخطأوكتابآيقرأرأوهلواللهرسولصدق

الجليلالكاببهذاجاءوقداما،أحوالهوسائر،ومخرجهومدخله،وأمانتهصدقه

القاطعاتالبيناتأظهرمنلهو،معارضتهبمجردأنفسهميحدثواولمتحداهمالذي

1/457.الصحيحالجواب)1(

1/75.السحادةدارمفتاح)2(
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.!رسالتهفيالارتيابتقبللاالتي

إلىأحيانآيصلبأسلوب...يقعلماالدائموالتنبيهالمتواصلالتصحيح-3

أقبل!لماعبسسورةأولفيكما؟الخلاثقأسماععلىئقرأبآياتالعتابدرجة

مأبناللهعبدوهواصحابهأحدوجاءإسلامهفيطمعآقريشوجهاءبعضعلى

"غصق:تعالىقولهفنزلعنه)1(فأعرضضريرآوكان-السابقينمنوكان-مكتوم

تننآئا!الذكرخقئنفحاتأكرآؤ!قرجمملقق!ثدرلكؤما!آلأكىجلأةآن!ؤتؤيغ

تح!ث!وممو!ي!شنجمابركمنؤآقا!تربعآلألمخباوما!تم!ذىلت!بمنت!آتتغق

التحريم،سورةأولفيجاءوكما01،،-ا:أغتسق،!تقصغة!بخشة

للمنافقين.ع!استغفارهوقضيةبدر،أسرىوقضية

الطرقبشتىيحاولونالأرضفيالعلوفيوالراغبونالبشرمنوالمذعون

الكريمالقرآنكانولو،الناسعنالأمورحقائقليسترواوعيوبهمأخطائهمإخفاء

والاستدراكاتالتنبيهاتتلكفيهرأينالمانفسهعندمنأوو!وضعهمن

علىذلكليدل،الوضوحذلكوبكل،الصراحةتلكبكلوالعتابوالتصحيحات

)2(.الثهعندمنالقرآنأن

فيهاعنهتأخرقدكانحرجةأوقاتفيالوحيلنزولالماسة!حاجته-4

شماتةبهيردشيءأييقولأن-متقؤلآكانلو-ب!مكانهوكان،عليهنزوله

لنزولشديدةبحاجةكانء!ووأنهذلكومن،المستهزئينسخريةويقطعالمشركين

إسورةنزلتثموتأخرالوحيفترذلكومع،قلاهماالثهانعلىتبرهنآيات

ذلك.بعد،الضحى

القرآنكانلوب!مكانهوكان،الإفكحادثةأئناءشديدةمحنةفيع!ي!وكان

كلاممنعائشةزوجهإليهالناسأحبتبرىواحدةجملةيقولأنكلامهمن

المدينة،أرجاءشائعاتهموملأت،الوقتذلكفيالناسآذانأصمالذيالمنافقين

تبرئالنورسورةمنبآيات،العالمينربأرادهالحكمةحينبعدالفرجنزلحتى

.-عنهااللهرضي-عائشةالمؤمنينأم

قولهفيالردهذاإلىفانظرمحمدمنافتراءمجردالقرآنإن؟قيلد!اذا-5

4.047/كثيرابنتفسير:انظر)1(

دراز.محمدد.،الحظيمالنبا:كتابالموضوعهذانيللتوسعانظر)2(
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كئنمإنألئإئزئنأتمتظضترمننوأدغوايلأيسمورؤفألؤ(تلأثترلاتفوئونأآئم:تعالى

38(.:أئونس،ضلىيبن

وأوضحهاالحجةهذهاقوىماالعظيمالله"وسبحان:الشوكانييقول

قالوالعربيةالبشريةفيمنهمواحدإلىالافتراءنسبوالماف!نهم،للعقولوأظهرها

الجمعوأنتمتأتواأنإلاعليكمليسمنكمواحدوأناإليئنسبتمونهالذيهذا:لهم

اللسانهذهأهلمنشثتمبماواستعينوا،سورهمنلسورةمماثلةبسورةالجم

وأ،الجنمنأوآدمبنيمنغيرهممنأو،مساكنهموتباينكثرتهمعلى،العربي

إليئنسبتموهفيماصادقونفأنتموالتياللتيابعدهذافعلتمف!نالأصناممن

ببنتنطقواولا،بكلمةالبالغوالتنزلالكلامهذابعديأتوافلم،بيوألصقتموه

عنالمجردةوالمكابرةالباردالعنادبأذيالوتشبثواالجوابعنكاعوابل،شفة

إ)1(.الحجة

علىيخرجأنالمستبعدمنلكان!محمدعندمنالقرآنكانلو-6

زينبمن!زواجهتصةذلكمن،للناسكشفهاعليهيشقخفيةبأمورالناس

قريبآعندهومكثتتزوجهاحارثةبنزيدأنوذلك-،عنهااللهرضي-جحشبنت

فجعل،اللهرسولإلىيشكوهازيدفجاء،خلافبينهماوقعثمأكثر،اوسنةمن

نأنبيهالثهاعلموقد،زوجكعليكوامسكالثه"اتق:لهيقولع!هاللهرسول

)اتق:قالإليهليشكوهازيدأتاهفلمايتزوجها،انقبلأزواجهمنستكونزينب

مانفسكفيوتخفيمزوجكما،أنيأخبرتكقد:فقال(زوجكعليكوأمسكالله

)اتق:يقولع!هالنبيئفجعليشكو؟حارثةبنزيدجاء:قالانسوعن،مبديهالله

كتمشيئآكاتمآبئالثهرسولكانلو:عائثصةقالت(،زوجكعليكوأمسكالله

ث!)2(.هذ

الله:منمرسلبكونهمج!لمحمدتعالىاللهشهادة-

ئتنىاثمهيآبألتم!نئقلمزسصلأث!تكقروأآلدليئأويقولم:تعالىقال

43،.الزعد:أ!!أليهتبمقغمجنذ:ؤققؤشتنم

موله؟أما،واقرارهوفعله-تعالى-بموله:جاءتع!لرسوللعالىوشهادته

2.422/القديرفتح)1(

176.-8175/الماء،علىعرث"وكانبابالترحيد،كتاب،صحيحهفيالبخاريرواه)2(
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ونصرهرسولهأيدتعالىاللهفلأن؟فعلهوأما.رسالتهبهيئبتممالهالثهأوحاهفبما

لهيتعالىمنهشهادةوهذه،وأتباعهأصحابهوقدرةقدرتهعنخارجآنصرآ

والتأييد.بالفعل

فمنباتباعهالناسأمروأنه،رسولأنهعنهالرسولأخبرن!نه؟إقرارهوأما

مالهلهوحل،والسخطالنارفلهيتبعهلمومن،وكرامتهاللهرضوانفلهاتبعه

بالعقوبة.لعاجلهالأقاويلبعضعليهتقؤلولو،ذلكعلىيقرهوالله،ودمه

فلمرصسلأتممتتكقروأالدليئإؤيفوذلهالكتابأهلعلماءشهادةوكذلك

يشملوهذا43،الزعد:أ،!أيمتن!لجئمجمنذؤتقؤيختنمتئنياثمهيآيأدت!تحص

الشهادةبتلكوصرحالحقواثبعآمنمنللرسولمنهمفيشهد؟الكتابينأهلعلماء

لمولو،خبرهمنأبلغشهادةعندهأنعنهاللهف!خبار؟ذلككتمممنومنهم.عليهالتي

مكتومة.شهادةعندهأنعلىيدلفسكوته،بالبرهاناستشهادهلردشهادةعندهيكن

إنماأمروكلالشأنهذاأهللأنهمالكتابأهلب!ستشهاداللهأمرلىانما

كالأميينعنهأجنبيهومنبخلاف،غيرهممنبهأعلمهمومنأهفهفيهئستشهد

إ)1(ومعرفتهمخبرتهملعدماستشهادهمفيفائدةفلاوغيرهمالعربمشركيمن

المرسلين:من!أنهعلىبالقرآنسبحانهقسمه-

ث!تمير!يتزءعلى!أتئرسملينلمنإتك!أئحيهر2ؤأنقؤا!)يش

،.ه-ا:ايس!!ألرجيمآئغنيليزتتريل

جملةمنوأنهءلجي!محمدرسالةعلىالحكيمبالقرآنتعالىاللهمنقسموهذا

غيرهموبينبينهمالفرقوعرفوأوصافهمالمرسليناحوالتأملومن،المرسلين

ولا،الفاضلةوالأخلاقالكاملةالأوصافمنفيهبماالمرسلينخيارمنأنهعرف

الرسولرسالةوهو؟عليهالمقسموبينالحكيمالقرآنوهوبهالمقسمبينمايخفي

القرآنهذاإلاشاهدولادليللرسالتهيكنلملووأنهالاتصالمنع!ب!محمد

الأدلةأقوىالعظيمالقرآنبلمحمد،رسالةعلىوشاهدآدليلآبهلكفىالحكيم

القسمبينجمعكيفالكريمالقرآنجلالةفتأمل...الرسولرسالةعلىالمتصلة

أ)2(.عليهمقسمأجلعلىالأقسامبأشرف

375.صالسحديتفسير)1(

638.صباختصارالسابقالمصدر)2(
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قولهفيأيضأصدتهعلىدليلأ!محمدللرسولاللهشهادةخعلتوقد

ؤفازجىآالتئئؤلخفعايغقرث!هيهاؤ!تنتمتتنىبأدتهكفف)قل:تعالى

52،.:الغنكبوتأ!"آلخنزو!فئمأؤقهذبآدئ!ؤتحز%يآلتظلىةاقؤأؤألذجمت

الباهر:النصرذلك!لهالهنصر-

كان!ولو،مستقلمبحثفيتفصيلهاوسيأتي،كثيرةذلكعلىوالآيات

سبحانهوهوصادقأو!كاندان،وقدرتهوحكمفعلمهينانيذلكلكانكاذبآ

الأمورلهييسرسبحانهوهو،الأرضأهلأممأقوىعلىباهرآنصرآوينصرهيؤيده

رسولمحمدأأنصبحانهمنهعظيمةشهادةفهذهالأرضفيويمكنه،اعدائهعلى

ظاهرهوكماتوحيدهوأدلةرسالتهآياتمنوهذاوحقأ،صدقأعندهمن

ع!محمدحاليعلمالأرضفيوماالسماواتفيمايعلمالذيفالله؟للمتأملين

ورحمتهالحكيمالعزيزحكمةمقتضىهولهاللهونصر،بهالمكذبينحاليعلمكما

وفيبلرحمتهوفيقدرتهوفياللهحكمةفيقدحفقدرسالتهنيقدحمنوأن

لكانعقوبتهعلىوقدرتهبهاللهعلممععليهمتقولآء!يرومحمدكانفلو)1(،ربوبيته

تغفىغلآقانمو!ذإؤتؤ:تعالىوقال،وحكمتهوقدرته-سبحانه-علمهفيقدحأ

خجنريئغنماآقيمىيبمتضا!.الؤيتنتنماتقلغ!ئم!يألتييزيةلاضذتا!آلأقاولل!

لم.47-44:الخافةأ،!

:!فيهالحسنةالصفاتأكملاجتماع-

وما،الكاملةالأخلاقمنبهوكملهلهاللهجمعبماورسالتهنبوتهالقرآنترر

صأعلاهااللهولرسولإلاحسنةخصلةمنوما،الجميلةالصفاتمنعليههو

انهعلىيدلمما4،:الققمأ!"غطييصلىلغلى)تاتكتعالىقالوكملها،

؟.أجمعينالخلقمنالمختاروالمصطفىالعالمينربرسول

:!بهالسابقةالكتببشارات-

والمرسلينالأنبياءوشارات،الأولينكتبفيموجودهوبماالاستدلالمن

مسمقل.مبحثفيالدليلهذاتفصيلوسيأتي،السابقين

951.صالطحاويةالحقيدةشرحانظر)1!
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:بالغيوب!راخباره

مستقل.مبحثفيالدليلهذاتفصيلوسيأتي

ء!:لهال!هعصمة

اللهانإلا،بهالإيقاعفيالتاموجذهم!عليهالأعداءتكالبمنبالرغم

علىوأمينهحقآ،اللهرسوللأنهإلاذاكوما،عليهمونصرهبل،منهم!عصمه

الأعزاف:1!"شظرلضقلآيمذللأثمشزتمبهئمأدعواأقيم:تعالىقولهوفي،وحيه

وأفزعدوندعوتهتبليغفييمضياللهرسولجحلماوالثقةالقوةمن915،

مستقل.مبحثفيالدليلهذاتفصيلوصيأتيخوف)1(،

وحديثها:قديمهاالشرائعكلعلىشرعههيمنة

تدالأديانمحاسنوجميعجميعها،الشرائععلىمهيمنة!فيشريعتهجاءت

.غيرهفيتوجدلموأوصافبمحاسنعليهاوفاقالدينهذافياللهجمعها

!بالرسولالمكذبينمزاعمتفنيد-

تفنيدسياتيإذ!؟بهالمكذبينزعميفنداللهكتابمنموضععندنقف

فقد،،والتقسيم)السبرمبحثفيمفصلة!صاللهرسولعنقيلتالتيالمزاعم

شاعر.ب!)نه:وقالوا!،عليهتتنزلالشياطينانص!بالرسولالمكذبونزعم

فهورديئةبصفاتمتصفاالشياطينعليهتتنزلالذيالصمخصأنتعالىفبين

والظلم،بالشركيامرالمعاصيكثير)أثيم(؟الزور،قولكثير،كذاب)أقاك(؟

تأمرالتيالنبوةلمقصودمناقضكلهوهذا،والعدوانالإثمويحبالدنيا،ويعظم

)2(.الأعمالوفضائل،والإحسانوالعدلبالتوحيد

آشي!آتاكلمقئتترآ!ألمثمتطبنتتزلقنغنىيئئبهغإقل:سبحانهقال

223،.-221الشغزاء:أ!،بهؤبوتؤآتحزئتمأفصنغئقفون

مباينةأعظمهؤلاءلحالمباينة!نجدهافسوت!محمدحالفيوبالنظر

اللهجةوصدقالخلقإلىوالإحسانالبربين%صعألذينالأمينالصادقفهو

ينزلالذيالوحيوهذا،الظلممنوالتحذيربالتوحيد،والأمر،الأفعالونزاهة

هذامنيستوىفهلالشياطينعنمعزولأمحفوظآمحروسأينزلاللهعندمنعليه

3.465/القيملابن،السالكينمدارجانظر)1(

091.-188صالنبراتانظر)2(
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؟.أولئكلإفكهديه

تيبعهئمإؤآلضع!إة:تعالىبقولهعليهيردباطلزعمفهـذاشاعربأنهاتهامهأما

آلدينالأ!تقعكوئلآقاتقولوتؤ(ئهتم!تهيمون7ؤا!ينفيآئقتمترآدض!آنخادن

آىخمقموأالدفيؤمميغقرظيموأمابغدينؤأشصمر%يهيهرأدتةؤبهر!آدضخدخمقؤعيفو(ةاتؤأ

خلالمنللشعراءالثابتوالوصف227،-224:الشغزاءأ!،تقبونئنقلبم

وتجد،الردىطريقعلىمقبلون،الهدىطريقعنغاوونأنهمأحوالهمعلىالوقوف

الشعرأوديةمنواحدكلفيتراهمأنكغوايتهمشدةومن،ضالينغاوينأتباعهم

وتارة،يمرحونوتارة،يتغزلونوتارة،هجاءفيوتارة،مدحفيفتارة،يهيمون

.حالعلىيثبتونولاقرارلهميستقرفلا،يتزهدونوتارة،يسخرون

.ؤأئهث!.أ.!محمدالنبيئبحالمقارنتهايمكنالتيأوصافهمومنهذا

حالإلىيرواأولمالثصعراء؟،حالةتشبهفحالهفهل!،تقعلوئلاقاتقولوت

الرأيوسدادوالاستقامةبالرشادلهمالمشهودمنأنهمعنهمورضي!أتباعه

الشعراءهؤلاءمنوشتثنى3،أقوالهتطابقكيف!أفعالهإلىيرواالم؟والحكمة

منوانتصروا،اللهذكرمنواكثرواصالحآوعملواورسولهبالثهآمنواالذينأولئك

الصالحة.اعمالهممنشعرهمفصارظلموابعدمامنالمشركين

157(.:الأعزاف1آلخنبث،علتهزؤلمجترمألظئنتلفصأولمجلى-

العقولتضهدرت!بهيأمرماأن:نبوتهعلىالدال)والغتم:القيمابنقال

ومامنكرآ،وكونه،قبحهتشهدعنهينهىومامعروفآ،وكونه،حسنهالصحيحة

دعوةبخلافوهي..خبيثأ.كونهتشهديحرمهوماطيبآ،كونهتشهديحله

أهواءهميوافقماإلىيدعونف!نهم،والسحرةوالكذابين،المبطلينالمتغلبين

وقدالأعرابلبعضقيلولهذا،وظلمداثموبغيومنكرقبيحكلمنواكراضهم

أنهعلىدلكممامنهرأيتوما؟أسلمتشيءأيعن:دعوتهعرفلماأسلم

فقالشيءعننهىولا.عنهنهىليته:العقلفقالبشيءأمر"ما:قال؟اللهرسول

فقالشيئآحزمولا،حزقهليته:العقلفقالشيئآأحلولا،بهأمرليته:العقل

)يمانه،وتوة،وفطرتهعقلهوصحة،الأعرابيهذاإلىفانظراباح"ليته:العقل

،)1(.العقلفيحسنمالكلأمرهبمطابقةدعوتهصحةعلىواستدلاله

.1/235الساكينمدارج)1(
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حول!نبوتهلألباتفيىالسلفلطريقةموجزتمهيد+

وكعرتها(نبوتهعلىايأيات)ظهور

ويكون،أسبابهوهيأوجودهاللهيسرشيءإلىالناسحاجةاشتدتكلما

الدلائل؟مسألةفيوهكذا،إليهالحاجةمسيسبحسبلهمتوفره

ومالكهموخالقهمموجدهممعرفةإلىيكونونماأحوجالناسكانلما

وجودعلىدليلمخلوقفكل،تكونماأظهرربوبيتهعلىالأدلةاللهجعلسبحانه

ربوبيتهأدلةتكونالحيثيةهذهومن،تحصىمنأعظموالمخلوقات،الخالق

تحصى.أنمنأكثرسبحانه

نأيمكنماالربوبيةأدلةفمنفيها؟الدليلظهوربحسبمتفاوتةوالأدلة

،الإنسانكخلقلظهورها؟-سبحانه-ريوبيتهعلىكلهمالناسقبهايستدل

يهتمفمن،بعضدونالناسلبعضيظهرماومنهاوالسماء،،والنبات،والحيوان

الربوبيةدلائلمنلهيظهرويتأملوينظروالحيوانالإنسانخلقمنالدقيقةبالعلوم

أثتليؤأضتقضؤالأزفيأفمنؤتظتيفيإإت:تعالىقالكما،لغيرهيظهرلاما

آلئةآنتر)أتز:تعالىوقال091،:جممزانآلأ!،آلألتضقيؤليلأتمؤوألتهايى

وحمربيفى!ددمآتحالى!منألو!أمحتلقاثترتؤبيمتآخرخامآصآفمآينآئرنر

الله-رحمه-واصتدل،الكبيرةالقرآنمقاصداحدالنبوة)ثباتأنالقيمابنذكروقد

يلي:فيماأختصرهامراضعثمانيةمنالفاتحةسورةمنالنبوةعلى

دتستتهين!إئاكنغبدأإئاك:وقوله2،:الفايخةأيتز،"آنكلضد:قولهمن-

عنإلاعبادتهمعرفةإلىللحبادسبيلولاالمعبود،المألوههووالله،؟ه:القاتخةأ!"

.!رسولهطريق

،!ألرخيي"آلرخق:وتوله2،،:الفاتحةأ!،ألفلمينإرلت:قولهمن-

ماتعريفهموعدم،عبادهداهمال،صدىعبادهتركتمنعورحمتهرلوبيتهاذ3،:القاتخةأ

اسماعطىومن،ضرورة!الرسول)رسالكانهناومنومحادهممعاشهمفيينفحهم

فاقتضاء،الغيثلإنزالتضمنهمنأعظمالرصوللإرسالمتضمنانهعرفحفهالرحمن

.الأبدانحياةبهتحصللمااقتضائهامناعظمالقلوبحياةبهتحصللماالرحمة

طريقبيانأنعلىدليل6،:الفاتحةأ!"آنم!تفيصآلفر9إآقدنا:قولهومن-

هدايةعليهاترتبالبيانهدايةحصلتف!ذا،يالرسولطريقعنالىيكونلاالهداية

.ضرورةكلفوقالدعاءهذاإلىالحبداضطراريعلمهناومن.الترفيق

24.-1/7-باختصار-القيملابن،السالكينمدارج:انظر
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ألؤئ!نختلثآإلأنغصو(لذوآدثآلامىوعنى!م!و!ؤغ!ربيمطآلؤنهائختنن

-27أقاطر:،!غؤريخبزألتةإلثأتحقتترئم2؟جمبايقألتةتحمتىإتضاكذنلى

.)28

إلىعظيمةبحاجةفالخلق،الرسولتصديقأدلةفينفصئهالأمرويقال

جعلعظيمةالأمرهذاإلىالعبادحاجةكانتولما!،صدقهدلاثلعلىالتعرت

منالربوبيةأدلةجنسمنوهي،متنوعةمتعددةبينةظاهرةرت!صدقهعلىالدلائل

تأئقه-لمنيظهرماومنهاأحد،لكلبينظاهرهومافمنهاتفاوتها؟حيث

إلىرسولآ!محمذكاناولما-:اللهرحمه-تيمبةابنالإسلامشبخقال

،بعدهنبيئلاالأنبياءخاتموهو،وعجمهمعربهم،دانسهمجنهمالثقلينجميح

نبوته،آياتتكونانخلقهعلىحجتهتمامومن،عبادهعلىاللهنعمةمنكان

منهؤلاءعنديكونوقد،إليهمبعثالذيالخلقلكلمعلومةرسالتهوبراهين

هؤلاء.عندليسمانبوتهعلىوالبراهينالآيات

حقالقرآنأنبهيبينماوالأفقيةالنفسيةالآياتمنقوملكليظهروكان

مئقآضملمقبه!فزتمثتمألئرعنلىمق!انإنلآؤشضإقل:تعالىتالكما

أئةلهغتتتذضتئأنفيسينترفىآلأفاقيفيةاتيآممزيهز!تييديمقاتم!فيتمو

-53،.52:أفضقت!إنهيدشئئ!فىآنةبزئكيكضآؤثثمالحق

لهميتبينحتىالآفاقوفي،أنفسهمفيالآياتعباذهسئريأنهسبحانهأخبر

كانإنوالقرآن...ذكرهتقدمالذيهو)ذ،إليهعائدالضميرف!ن،حقالقرآنأن

فيهوإذ،حالهمثلفيهوممنأضلأحدفلاكفر،منبهكفرثم،اللهعندمن

.ضالفهو؟حقأنهيعلملمأنهفذزهـانبعيد،شقاق

،ظهرتإذاالآياتف!ن،الجهلمعيكونوقدالعناد،معيكونقدوالثقاق

إسمنريالض:ذلكعقبقالولهذامشافآ،كانللعلمالموجبالنظرعنفأعرض

فأخبر52،::أفضقت0001أمحقآنةلهختتتذختئأنفيمهتمرفىالأفاقيفيةاتيتا

.آؤثتم.إ.:قالثم،حقأنهيبينماوالنفسيةالأفقيةالآياتمنعباذهسئيريأنه

كافيةوحدهشهادتهفإن53،:أفضقت!أشهيدشىصص!آنةبزتبيكض

:تكونكلضولمحمدللقرآنوشهادته...الآياتمنينتظرمابدون

أنبيائه،علىذلكقبلانزلهاالتي-تعالى-بأقواله-ا

رسله؟صدقعلىالدالةوالبراهينالآياتمنئحدثهماوهو؟وبأفعاله-2

http://www.al-maktabeh.com



أ)1(.صادقونبأنهملهموشهد،عنهبهأخبروافيمابهاصذقهمف!نه

إلىالناسوجهوابلواسعآ،أمرآ!صدلائلهمنالسلصيحخرلمولذلك

حاجته.بحسبمنهايغترفوكلفيهاوفصلواوأمهاتها،مصادرها،

:!نبوتهاثباتفيالسلفطريقة

التيالدلائلونستعرض-اللهرحمهم-السلفطريقةعلىنقفعندما

علىتعتمدلامتعددةمتنوعةأدلةفسنجدهاجميئلنبوتهإثباتاتهمسياقفييذكرونها

تدلالتيوالقرائنالدلائلمنمجموعةيذكروندمانماغيرها،وئهدرواحددليل

هدايته.نورالعالمينيثععلىلأنللمجالافساحهذاوفيع!،محمدصدقعلى

يتصذوناوالدينأصولمنأصلأيقررونحينما-الثهرحمهم-والسلف

وعمل،والسنةالكتابعنفيهايصدرونإنماالشرعيةالمسائلمنمسألةلبيان

عنهمالثهرضي-فاللهرسولصحابة؟خيرهمرأسهموعلى،الأمةسلف

أسبابآنجدهافسوف!ك!ي!الةبرسولإيمانهمأسبابرصداردنالاذا-أجمعين

احدها:علىتتوقفلامتنوعةدلائلمنمتعددة

علىفآمن،اللهرسولإني:قالء!أنهعلمهبمجردآمنمنالصحابةفمن

بكرأبوهؤلاءومنوخلقهسيرتهمنيعرفهعماخارجأمرإلىيحتجولمالفور،

عنه)2(اللهرضيالصديق

نزللمالمج!للنبيقالتحين-عنهااللهرضي-خديجةحالكانوهكذا

804.-5/504الصحيحالجواب)1(

تقولماأحق:فقال!اللهرسوللقي-عنهاللهرضي-الصديقبكراباإن9:البيهقيقال)2(

!!:اللهرسولفقالآباءنا؟وتكفيركعقولنا،وتسفيهكآلهتناترككمنمحمدياقريض

شريكلاوحدهاللهإلىبكرأباياوأدعوكرسالتهلأبلغبعث!ني،ونبيهاللهرسولإني،"بلى

،بالأصناموكفرفأسلما.القرآنعليهوقرأ،طاعتهعلىوالموالاة،غيرهتعبدولا،له

الهرسولقال.مصدقمؤمنوهوبكرأبوورجع،الإسلامبحقوآمنالأنداد،وخلع

فيه"ترددمابكرأباإلاونظروترددكبوةلهكانتإلاالأسلامإلىأحدآدعوتأما!:

البدايةفيكثيرابنالبيهقيعنونقله،إسحقابنعن2164/الدلائلفيالبيهقيرواه

.326/والنهاية

قريش،أنسبوكانسهلأ،محببألقومهمألفأرجلأ-عنهاللهرضي-بكرأبووكان

فيسببآ)سلامهكانولذلك،قومهئقةمحلوكانوشر،خيرمنفيهابماقريثىواعلم

=،عفانبنكعثمان؟الاسلامنصرةفيالكبيرالأئرلهمكانممنكثيرينإسلام
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لتصلإنك،اللهيخزيكلاواللهأكلاةنفسهعلىوخافحراءغارفيالوحيعليه

،المعدوموتكسب،الضيفوتقري،الكلوتحمل،الحديثوتصدق،الرحم

أ)1(.الحقنوائبعلىوتعين

جمعتقدالصفاتهذهأنعقلهابرجاحة-عنهااللهرضي-رأتفقد

إلىالإحسانوحبه،العدليستلزمالذي؟الصدقرأسهاوعلى،الأخلاقمكارم

شروالإضلال،عنهمالشروقطع،لهمالخيرجلبيستلزموالذي؟الخلق

ابدأ)2(.ليخزيهالثهيكنلمالعظيمةوالأعمالالشيمهذهجمعفمن،الأعمال

-تالال!قمي)3(:غتت!ةبنعمرويهلدعوتهسماعهبمجردأسلموممن

ليسواوانهم،ضلالةعلىالناسأظنالجاهليةفيوأناةكنت-:عنهاللهرضي

علىفقعدتأخبارآ،يخبربمكةرجلأفسمعت،الأوثانيعبدونوهمشيء،على

فتلطفثقوئهعليهخزةاةمستخفيأ،عيه!هالثهرسولف!ذا،عليهفقدمت،راحلتي

:قالنبيئ؟وما:فقلتنبيئأأنا9:فالأنت؟ما:لهفقلت.بمكةعليهدخلتحتى

وكسر،الأرحامبصلة)أرسلني:قالارسلك؟شيءوبأي:فقلتأالله"أرسلني

حز:قالهذاعلىمعكفمن:لهقلتشية(بهئشركلااللهيؤخذوأن،الأوثان

...متبعكإني:فقلت-آمنممنوبلالبكرأبويومئذومعهقال-وعبد

إ)4(.الحديث

وكان،شنوءةأزدمنوكان،مكةقدمضمادأ"إن:قالعباسابنوعن

،مجنونمحمدآإن:يقولونمكةأهلمنسفهاءفسمع)5(الريحهذهمنيرقي

،عوفبنالرحمنوعبد،وقاصأبيبنوسعد،اللهعبيدبنوطلحة،العوامبنوالزبير-

هشامابنشرة:انظر.بالجنةالمب!ثرينمنأسمائهمعلىنصصتالذينوهؤلاء.وغيرهم

البرصعبدلابنوالسيرالمغازياختصارفيوالدرر3/92،والنهايةوالبداية،1/268

.38

1/22.الوحيبدءفيالبخاريرواه)1(

425.-2/941البويةالسنةمنهاج:انظر)2(

السابقين،أحد،البجليالسلميالأمير،الامام،حذيفةبنخالدبنغت!ةبنعمرووهو)3(

ابنطبقات:انظر.الرموكوقعةيومالجيشأمراءمنكان،الإسلامربعلهيقالكانومن

4.214/سعد

1/956.غت!ةبنعمرو)سلام)52(بابوقصرها،المسافرينصلاةكتاب،مسلمرواه)4(

الحديث.غريبنيالنهايةانظر:.الجنوص،الجنونبها:المراد)5(
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يا:فقال.فلقيه:قال.يديعلىيشفيهالثهلعلالرجلهذارأيتأنيلو:فقال

لك؟،فهلشاء،منيديعلىيشفياللهو)ن،الريحهذهمنأرتيإنيمحمد!

مضلفلااللهيهدهمن،ونستعينه،نحمده،دثهالحمد"انب!:اللهرسولفقال

وأن،لهشريكلاوحدهالثهإلاإلهلااقوأشهد،لههاديفلايضللومن،له

فأعادهنهؤلاء،.كلماتكعلي"أعد:فقال:قالبعد(.أما،ورسولهعبدهمحفدأ

وقول،الكهنةقولسمعتلقد:فقال:قال.مراتثلاث!اللهرسولعليه

ناعوسبلغنولقدهؤلاء،كلماتكمثلسمعتفماالشحراء،وقول،السحرة

رسولفقال.فبايعه:قال.الإسلامعلىأبايعكيدكهات:فقال:قالالبحر)1(

إ)2(.قوميوعلى:قال؟،قومكإوعلى:قيالله

انهإسلامهسببوكان،،العاصبنسعيدبن)خالدقديمآاسلمممنوكان

تدعو؟مقإلىمحمديا:فقالرآهارؤيامنفزعأبأجيادوهو!ك!اللهرسوللقي

أنتماوتخلع،ورسولهعبدهمحمدآوأنلهشريكلاوحدهالثهإلىأأدعو:فقال

عبدهمنيدريولاينفعولايضرولايبصرولايسمعلاحجرعبادةمنعليه

الثه.رسولأنكوأشهداللهإلاإلهلاأنأشهدفأنيخالد:قال!.يعبدهلمممن

01)3(.0.ب!سلامهاللهرسولف!ز

أنهعرفوا!ضالرسولبهجاءماوغيرهماوالنجاشينوفلبنورقةسمعولما

الحق.

")4(.موسىيأتيكانالذيالناموسهو"هذا:نوفلبنورقةقال

،)5(.واحدةمشكاةمنليخرجموسىبهجاءوالذيهذاإن1؟النجاشيوقال

الأقصى.قعرهوقيل،لجته:وتيلالبحر،وسطأي)1(

495.-2/395والخطبةالصلاةتخفيفباب،الجمعةكتاب،صحيحهفيمسلمرواه)2(

3.32/والنهايةالبدايةفيكثيرابنوعنه،2/173النبوةدلائلفياليهقيرواه)3!

1/22.الوحيبدءفيالبخاريرواه)4(

مجمعفيوالهيثمي302،-1/102صلمةأمحديثمنمسندهفياحمدرواه)5(

رسولعليهوصلى!،اللهبرسولالنجاشيآمنوتدهذا27.-6/24الزوائد

لكمأخآأان:وقال،،صالحعبداليوممات5؟وتالالغائبصلاةماتلما!الله

التكبيربابالجائز،كتاب،صحيحهفيمسلمرواهما،عليهفصلوافقوموا،ماتقد

2/656.الجنازةعلى
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عنهاللهرضي-)1(طالبأبيبنجعفزعرضلماالنجاشيأسلمكيفوانظر

-لمج!بدعوتهبدألىانماابتداء،!ضمعجزتهيذكرأندون!محمدالرسولرسالة

س!.وخصاله

فيتدخلواولمتومكم؟فيهفارقتمقدالذيالدينهذااما:النجاشيلهقال

نعبد،جاهليةأهلكنا،الملكأيها9:فقال؟المللهذهمنأحددينفيولاديني

ويأكلالجوار،ونسئ،الأرحامونقطع،الفواحشونأتي،الميتةونأكل،الأصنام

نسته،نعرفمنا؟رسولآإليناالئهبعثحتىذلكعلىفكنا،الضعيفمناالقوي

نحننعبدكناماونخلعونعبدهلنوحدهالثهإلىفدعانا،وعفافه،وأمانته،وصدقه

الأمانة،وأداء،الحديثبصدقوأمرنا،والأوثانالحجارةمن،دونهمنوأباؤنا

عنونهاناوالدماء،المحارمعنوالكفالجوار،وحسن،الأرحاموصلة

امورفعذد...المحصناتوقذف،اليتيممالوأكلالزور،وقول،الفواحش

فلموحدهالثهفعبدنا،الثهمنبهجاءعلىواتبعناه،بهوآمنا،فصدقناهالإسلام

فعذبوناقوئناعلينافعدالنا،أحلماوأحللناعلينا،حرممافحزمتاشئأ،بهنشرك

كنامانستحلوأن،تعالىالثهعبادةعنالأوثانعبادةإلىليردوناديننا،عنوفتنونا

ديننا،وبينبينناوحالواعلينا،وضيقواوظلمونا،قهرونافلما،الخبائثمنعليه

لاأنورجونا،جواركفيورغبنا،سواكمنعلىواخترناك،بلادكإلىخرجنا

شيء؟اللهعنبهجاءممامعكهل:النجاشيفقال...الملكأيهاعندكئظلم

"كهيعص!منصدرأعليهفقرأ،عليئفاقرأه؟النجاشيفقال.نعم:جعفرلهفقال

أخضلواحتىأساقفتهوبكت،لحيتهاخضلتحتى،النجاشيواللهفبكى

بهجاءوالذيهذاإن:النجاشيقالثم،عليهمتلاماسمعواحين،مصاحفهم

01)2(.0.واحدةمشكاةمنليخرج،عيسى

،الإسلامإلىالسابقينأحد،مناتعبدبنهاشمبنالمطلبعبدبنطالبابيبنجعفر)1(

هاجرئم،يديهعلىتبعهومنالنجاشيفأسلمالحبشةهاجر،للمساكينالناسخيروكان

مقبلأالثامارضمنبمؤتهاستشهد،عي!نيهبينماوقبل!الرسولواستقب!لهالمدينةإلى

ابيبنعليالمؤمنينأميرضقيقوهوالطار(اجعفر:لهيقالوكانهـ،8صنةمدبركير

ومعجم،1166رقمترجمة1/923الا!ابةانظر:.شينبعثرمنهأعنوكان،اطالب

168.صالأعلام

عن-مشدهفيأحمدالإمامالقصةأصلوروىالنبوةدلائلفيالبيهقيالقصةروى)2(
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!ب!محمدبهاجاءالتيالرسالةلموضوعتقديمهالقصةهذهمنوالشاهد

صدقها.علىدلالة

إلىوتوصلوا؟بهفقارنوهموسىبهجاءبماعلئمعندهمكانوهؤلاء

!ه.صدقه

كما،للنبيئرؤيتهبمجردبهآمنمن-عنهماللهرضي-الصحابةمنبل

هذا.ووجههذاوجهرؤيةبمجردالمفسدمنالمصلخالناسمنكثيزيعرت

المدلنهلدمتمما-لمجيوواللهرسولوجهرأىلماسلامبناللهعبدهؤلاءومن

111(.كذاببوجهليسأنهعرفئاوجقهرايثإفلفا؟قال

:-عنهاللهرضي-ثابتبنحسانتالوكما

بالخبر،)2(تأتيكبديهتهكانتمبينةآياتفيهتكنلم"لو

ومنفكثير،!الكريم)القرآناللهلكلامسماعهمبمجردآمنواالذينأما

الله!رسولترأ"ما:قال-؟عنهاللهرضي-عباسابنفعنالجنإ؟9أشهرهم

إلىعامدينأصحابهمنطائفةفيعتياللهرسولانطلق.رآهموماالجنعلى

الشهب.عليهموأرليملتالسماء.خبروبينالشياطينبينحيلوقد.عكاظسوق

السماءخبروبينبينناحيلقالوا:؟مالكمفقالوا:.قومهمإلىالشياطينفرجعت

الأرضمشارقفاضربوا.حدثشيءمنالاذاكما:قالوا.الشهبعليناوأرسلت

يضربونفانطلقواالسماء.خبروبينبينناحالالذيهذامافانظرواومغاربها.

عامدينبنخلوهو9تهامةنحوأخذواالذينالنفرفمر.ومغاربهاالأرضمشارق

له.استمعواالقرآنسمعوافلماالفجر!صلاةبأصحابهيصليوهوعكاظسوقإلى

قومنا!يافقالوا:قومهمإلىفرجعوا.السماءخبروبينبينناحالالذيهذاوقالوا:

رجالورجالهأحمدرواه:وتال6،24/الزوائدمجمعفيوالهيثمي1.102/سلمةام=

الصحيح.

بنيوسفنسلمنإنه:قيلصحابيص(43)تيوسفابو،الحارثبنسلامبناللهعبد)1(

لماكلامهمنقضواثمصسيدنا،وابنسيدناهو:اليهودعنهيقولوكانيهوديأ،كان،يعقوب

انظر:.اللهعبداللهرسولفسماه)الحصين،اسمهوكان،المدينة!ووالنبيئقدومعنداسلم

1193حالمدينةإلىوأصحابهيكقضالنبيئهجرةبابالأنصارمناتبكتاب،البخاريصحيح

.442الأعلامومعجم،3176/الصحابةمعرنةفيالغابةأسد:انظر79240/الفتح

.!النبيئشاعرص(54)تالوليدأبو،الأنصاريالخزرجيالمنذربنثابتبنحسان)2(

191.الأعلامومعجم،الإصابةانظر:
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اللهفأنزلأحدآ.بربنانشركولن.بهفآمناالرشدإلىيهديعجبأقرآنأسمعناإنا

عغتاإتاققالو3أتجينيقتقرأقتتغآتؤإلأأوص)تل!:محمدنبيهعدىوجلعز

1،(11(.:الجتأ"!مخبمااناقز

الآخرتلوواحدأالدلائليرقبنتراهواحدبدليليكتفيلامنالناسومن

نبيئهو؟نبيئإني:القائلهذاأنفيعندهللشكمجالأتدعفلاعندهتتظافرحتى

قطعأ.الثهعندمن

بهالالهأرادحتىالأخرىتلوواحدة-!محمدنبوةدلائللهظهرتوممن

وهي:بالفوائدتعجلطيفةقصةولذلك،قريقسيدأسفيان"أبوفاسلمخيرأ

الىحمصمنالرومعظيمهرقلمشى)2(،فارسعلىالرومظهرتلماأنه

فلما،الفرسحربفيالنصرعلىدلهشكرآ؟الأقدامعلىمشيآالمقدسبيت

.الإسلامإلىيدعوهخمووالثهرسولمنكتاثحينئذعليهقدم،فيهوصلىوصل

نأبعدللتجارةالشامإلىقدمواقدقريشمنونفرسفيانأبوكانالأثناءتلكوني

علىوانتصارهمهرقلظهورعلىفاطلعيك!الثهرسولمعالصلحقرل!عقدت

فرشتحيث،المقدس"بيتإيلياءإلىمنزلهحمصمنهرقلمشيوشهد،الفرص

البطارقةمعفيهافصلىإيلياءإلىانتهىانإلىوالرياحينبالبسطالأرضله

:سفيانأبوقال،والأساقفة

التيالمدةنيبالشامتجارآوكانوا،قريشمنركبفيإليهأرسلهرقلةأن

فيفدعاهمب!يلياء،وهمفاتره،قريشوكفارسفيانأبافيهاماذع!يوواللهرسولكان

نسبآأقربأيكم:فقالترجمانهودعادعاهمثم،الرومعظماءوحوله،مجلسه

:فقالنسبأ.أقربهمأنا:قلت:سفيانأبوفقالنبيئ؟أنهيزعمالذيالرجلبهذا

إنيلهمقل:لترجمانهقالثم.ظهرهعندفاجعلوهمأصحابهوقربوا.منيادنوه

يأثرواأنمنالحياءلولافوالثهتال،فكذبوهكذبنيف!ن،الرجلهذاعنهذاسائل

؟،فيكمنسبهكيف:قالأنعنهسألنيماأولكانثم،عنهلكذبتكذبآعلي

لا.:قلت3قبلهتطأحدمنكمالقولهذاقالهل:قال،نسبذوفيناهو:قلت

مأيتبعونهالناسفأشرات:قاللا.:قلتملك؟منآبائهمنكانفهل:قال

علىوالقراءة،الصبحفيبالقراءةالجهرباب،الصلاةكتاب،صحيحهفيسلمرواه)1(

1/332.الجن

14/5.القرطبيوتفير3/426،كثيرابنتفسيرانظرالحديبيةيوم)2(
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.يزيدونبل:قلت3ينقصونأمأيزيدون:قال.ضعفاؤهمبل:قلت؟ضعفاؤهم

فهل:قاللا.:قلت3فيهيدخلأنبعدلدينهسخطةمنهمأحديرتدفهل:قال

قلت:يغدر؟فهل:قاللا.:تلتقال؟مايقولأنقبلبالكذبتتهمونهكنتم

فيهاأدخلكلمةتمكنيولمقالفيها،فاعلهوماندريلامدةفيمنهونحنلا،

قتالكمكانفكيف:قال.نعم:قلتقاتلتموه؟فهل:قال.الكلمةهذهغيرشيئأ

قلت:؟يأمركمماذا:قال.منهوننالمناينالسجالوبينهبينناالحرب:قلت؟إياه

بالصلاةويأمرنا،آباؤكميقولماواتركواشيئآ،بهتشركوالاوحدهاللهاعبدوايقول

له:تل:للترجمانفقال.والصلةوالعفافوالصدق

فيتبعثالرسلفكذلك؟نسبذوفيكمأنهفذكرتنسبهعنسألتك-أ

قومها.نسب

كانلو:فقلتلاأنفذكرتالقولهذامنكمأحدقالهلوسألتك-2

قبله.قيلبقوليتأسىرجللقلتقبلهالقولهذاقالأحد

منكانفلو:قلتلاأنفذكرتملكمنآبائهمنكانهلوسألتك-3

أبيه.ملكيطلبرجلقلتملكمنآبائه

لا؟أنفذكرتقالمايقولأنقبلبالكذبتتهمونهكتمهلوسألتك-4

الثه.علىويكذبالناسعلىالكذبليذريكنلمأنهأعرففقد

ضعفاءهمأنفذكرت؟ضعفاؤهمأماتبعوهالناسأشرافوسألتك-5

الرسل.أتباعوهم؟اتبعوه

الإلمانامروكذلك،يزيدونانهمفذكرت،ينقصونأمايزيدونوسألتك-6

يتم.حتى

لا،أنفذكرت،فيهيدخلأنبعدلدينهسخطةمنهماحدأيرتدوسألتك-7

.القلوببشاشتهتخالطحينالإيمانوكذلك

تغدر.لاالرسلوكذلكلا،أنفذكرتيغدرهلوسألت-8

شيئأبهتشركواولااللهتعبدواأنيأمركمأنهفذكرتيأمركمبماوسألتك-9

:والعفاف،والصدقبالصلاةويأمركم،الأوثانعبادةعنوينهاكم

أنهأعلمكنتوقد،هاتينقدميموضعفسيملكحقآتقولماكانفإن

ولو،لقاءهلتجشمتإليهأخلصأنيأعلمأنيفلو،منكمأنهاظنأكنلم،خارج

قدميه.عنلغسلتعندهكنت
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عظيمإلى)1(الكلبي؟حيةبهبعثالذي-لجوواللهرسولبكتابدعاثم

فيه:ف!ذافقراههرتلإلىفدفعه)2(بصرى

عظيمهرتلإلى،ورسولهاللهعبدمحمدمن،الرحيمالرحمنإبسم

اسلم:الإسلامبدعايةأدعوكف!نيبعد؟أما،الهدىاتبعمنعلىسلام،الروم

أهلويااليرشيين)3(،)ثمعليكف!نتوليتف!ن،مرتينأجركاللهيؤتكتسلم

بهنشركولا،اللهإلانعبدلاأنوبينكمبينناسواءكلمةإلىتعالواالكتاب

بأنااشهدوافقولواتولواف!ن،اللهدونمنأربابآبعضآبعضنايتخذولاشيئآ

أ.مسلمون

الصخب،عندهكثرالكتابقراءةمنوفرغ،قالماقالفلما:سفيانأبوقال

ابنأفزآيز)4(لقد:أخرجناحينلأصحابيفقلتوأخرجنا،،الأصواتواترفعت

أدخلحتىسيظهرأنهموقنآزلتفماالأصفر،بنيملكيخافهإنه)4(،كبشةأبي

،.الإسلامعليالله

الشم،نصارىعلىأسقفوهرتلإيلياء)6(،صاحبالناطور)5(،ابنإوكان

قد؟بطارقتهبعضفقال،ال!نفسخبيثأصبحإيلياءقدمحينهرقلأنيحدث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

خليفةابنوهو،الي!منأهلبلغةالرئيس)نه:ويقال،لغتانفتحها!وحكي،الدالبكسر

آخرفي!النبيئوبحثهقديمأ،واسلموجهأ،الناصأحسنكانجليلصحابي،الكلبي

المحرمفيهرقلالىوصولهوكان،هرقلالىبكتابهالحديبيةمنرجعأنبعدستسنة

1/38.الفتح:انظر.الواقديقاله،سبعسنة

الحارثهو:وعظيمها،حورانهيوقيل،ودشقالمدينةبينمدينة:أولهبفمئصرى

1/38.:الفتحانظر.الغسانيشمرابيبن

الذينرعاياكإثمعليكأنومعناه،والزراعونالفلاحونوهمأالأرشيينا،:روايةوفي

أسرعولأنهم،الأغلب،نهمالرعاياجميععلىبهؤلاءونبه،بانقيادكوينقادونيتبعونك

.011-12/901النوويثرحانظرامتعوا،امتغهـاذاأسلمواأدلمف!ذاانقيادأ،

وعادة،أجدادهاحدكبشةأبالأن!النبيئبهيعني:كبث!ةأبيوابن،غالتمأيأيز:

1/38الفتحانظر:.غامضجدإلىنبةانتقصتإذاالحرب

/ااعجمي،اسموهو،البشانحارسبالعربيةوهواالمهملةبالطاء"وهو:حجرابنقال

.38

بالعبرية،المقدسبيتمدينةاسمبالقصر:وحكي،ممدودةوألفوياء،واللامأولهبكسر

عهدفيفتحتالأمطار،منوماؤهاالجبالبهاحيطجلعلىوهي،اللهبيت:محناهقيل

1.31/الباريفتحانظرعنهاللهرضيعمر
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لهمفقالالنجومفيينظرحزاء)1(هرقلوكان:الناطورابنقال،هيئتكاستنكرنا

فمنظهر،قدالختانملكالنجرمفيفظرتحينالليلةرأيتإني:سألوهحين

إلىواكتبشأنهميهمنكفلااليهودإلايختتنليسقالوا؟الأمةهذهفييختتن

برجلهرقلاتيئأمرهمعلىهمفبينمااليهود،منفيهممنفيقتلواملككمدائن

اذهبواقالهرقلاستخبرهفلما!اللهرسولخبرعنيخبرغسانملكبهأرسل

3العربعنوسأله،مختتنأنهفحدثوهإليهفنظروالا؟أمهوأمختتنفانظروا

إلىهرقلكتبثمظهرقدالأمةهذاملكهذا:هرقلفقال،يختتنونهم:فقال

يرمفلم،حمصإلىهرقلوسار)2(،العلمفينظيره:وكان،برومية،لهصاحب

وأنهوت!النبيئخروجعلىهرقلرأييوافقصاحبهمنكتابأتاهحتىحمص

فاتبعهفيهشكلاننتظرهالذيالنبيئانهروميةصاحبإليهأفكتب،نبيئ

بابوابهاأمرثمبحمصلهدسكرة)4(فيالروملعظماءهرقلفأذن،)3(،وصدقه

يثبتوأنوالرشد،الفلاحفيلكمهلالروممعثريا:فقالاطلعثم،فغلقت

قدفوجدوها،الأبوابإلىالوحشحمرحيصةفحا!واالنبيئ؟هذافتبايعوأملككم

إني:وقال،عليئردوهم:قالالإيمانمنوأيس،نفرتهمهرقلراىفلماغلقت

ورضوالهفسجدوا.رأيتفقد،دينكمعلىشدتكمبهاأختبرآنفأمقالتيقلت

()5(هرقلشأنآخرذلكفكان،عنه

هذا،قبلمنحزاءالنجومفيينظرللذيويقال،بظنهويقدرهاالأضياءيحزرالذيهو)1(

1،184/المنيرالمصباحانظر.أصابفربماوتقديرهبظنهوأحكامهاالنجومفيينظرلأنه

.155ص،الساري)هديالباريفتحومقدمة

/2الزهريعنبشدهتارلخهفيجريرابنرواهمماالزيادةهذهانظرالعبرانيةمنيقرأ)2(

.964

2/964.الزهريعنبسندهتاريخهفيجريرابنرواهمماالريادةهذهانظر)3(

القصرشبهبناءالدسكرة:الم!نيرالمصباحفيقالالقصور،وهيالدساكر،منواحدة)4(

1/35.الفتحفيحجرلابنالحديثشرحوانظر:1/263،للملرك،يكرنبيوتحوله

أحدفيالبخاريخرجهوقد33-131/الفتح7،-14/الوحيبدءفيالبخاريأخرجه)5(

يدعوههرقلالى!النبئكتاببابالجهاد،نيمسلمورواه،الصحيحمنموضعأعث!ر

فيوالترمذي،1،262/3441/المسندفيوأحمد،7913-3/3913الإسلامإلى

الكبرىالسننفيوالبيهقي5/934،الأدبنيداوودوأبو2717،رقم5/96الاستئذان

للسهيليالأنفوالروض1/925،سعدابنطبقاتفيالقصةوانظر،9/177السيرفي

.3688/المعادوزاد،2535/
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بالبحث:صلةلهمماالحديثفوائدأعظمومن

صدقمعرفةنيالمعجزاتعلىالاقتصاروعدمالأحوالقرائناعتبار

صت!.النبيئ

؟يطولالروموئفك،يزولالفرسئفكجعلتالتيالأسبابأهممنوكان

عمرخلافةفيصيتهموانتهىئفكهماللهفمزقاللهرسولكتابمزقواأولئكإن

ئسيمأنتيكهموكادإليهمالثهرسولكتابعالموافقدالرومأما،عنهاللهرضي

حين)1(.إلىفنكهمفبقي

لهظهرتالمناظر،عنهوناظرالناظر،فيهنظركلماالحق"الدينوهكذا

صدورفينورةوأشرق،المؤمنينإيمانبهوازداد،اليقينبهوقوي،البراهين

أ)2(العالمين

أنها:الحقالمذهبعلى!وونبوتهبدلائلإذنفالمقصود

كذبه.أواللهرسولإنييقرلمنصدقإثباتخلالهامنيمكنالتيالطرق

)1(

)2(

زعمكمامعلقةلاالناطورابنالىأموصولةأنها:الناطورابنقصةعنحجرابنقال

الناطورابنقصةأنفزعمالمغاربةبحض!أغربوكذلك،الثأنبهذالهعنايةلامنبحض

حملهابالسماعفيهاتصريحلارآهالمالأنه،عنهسفيانأبيعنالمذكوربالإسنادمروية

عبدزمنفيبدمشقلقيته:قالالزهريأنالنبوةدلائلفينحيمأبوبينوقد،ذلكعلى

كانبكونهوصفه!انما،أسلمأنبعدإلاذلكعنهيتحمللمواظنه،مروانبنالملك

دلائلوانظر1/38أخبارهمابحقائقعالمآاسرارهمعلىمطلعآكانأنهعلىلينبهأسقفأ

192.صنعيملأبيالنبوة

وبصيرةعلمذواوهو:هرقلقصةرواياتفيإسحقابنعنتيميةابنالاسلامشيختال

اللهرسولكتابهرقلأوأخذ:إسحاقابنقال،غيرهيحفظلاماحفظ،الشأنهذافي

1/282،الصحيحالجوابلهاتعظيمأعندهوأمسكها،ذهبمنتصبةفيفجعلهي!

فيالنصارىملوكأجلمنهرقلوكان:قلت5:نفسهالكتابهذاعنتيميةابنوقال

أرفعفي،هرقلذرلةعندباقالآنإلىالكتابهذاأنواحدغبراخبروقد،الوقتذلك

الآنالىباقالكتابهذاأنواحدغيروانجركابر،عنكابرأيتوارثونه،مكانوأعزصوان

الجواب،محروتثمهورأمروهذابهيفتخرونالأندلسوبلاد،ثتالةصاحبالفنىعند

اهـ،5النصارىملوكأحد:السادسالفونىهو:ألفنى9280-1/288الصحيح

المحققة،الطبحةالسابقالمصدر:انظرطليطلةعاصمتهبالأندلسعظيمإتليم:وقثمتالة

34901/الإطلاعومرصد

1/88.الصحيحالجواب
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يميزونوالناسأحدها،عندتتوقفلاكثيرةطرقلهوالكاذبالصادقبينوالتمييز

النبوةفيالكاذبفضحعلىقدرتهمبلوغيرها.النبوةنيوالكاذبالصادقبين

صاحبهاصدقمنالتحققإلىوالدواعي،المناصبأشرفلكونهاغيرهامنأعظم

الصائغأوكالفلاحدونهمامنأوالطبيبأوالشاعرأمرنيالتحققمنأعظم

لا.أوصنعتهفيصادقأمنهمالواحدكانإنهؤلاءيعرفونوالناسونحوهما،

يقولوأن،رسالتهعلىندلببيناتيأتيأنبدلا؟اللهرسولإنييقولفمنوعليه

تخبرشريفةبعلومويأتي،أقوالهبهايصدقأعمالآويعمل،دعوتهبهايبينأقوالآ

وأحوالافعالوكلها،معدنهعنتفصحبأخلاقالخلقمعويتعامل،رسالتهعن

وأصاحبهاصدقمنوالتحققللنظروالتدقيقوالتمحيصوالاختبارللفحصقابلة

عدمة)1(.من

نأدراما،و!ملهمالخلقأفضلمنيكونأنإماالرسالةمدعيأنأومعلوم

بأنقصوكملهمالخلقأفضليشتهبفكيف...وأذلهمالخلقأنقصمنيكون

وأرذلهمأالخلق

)2(.كثيرةوجوهمنيتأئىوالكاذبالصادقبينوالتمييز

اصحابعلىالتعرفطريقة-السلفعند-النبيئعلىالتعرفطريقةوتشبه

لهمجميعهمفهؤلاء؟والمهندسينوالفقهاءكالأطباءالناسمنالاختصاص

أحوالهم.سائرفيوالنظرأخبارهمتتبعخلالمنبهايعرفونمعينةخصائص

اقوىبأنشكولا،بعضمنأقوىوبعضها؟تتفاوتالدلائلأنشكولا

بأنشكولا،بالمعجزاتبعدفيماعليهااصطلحمااوالاياتهيالأنبياءدلائل

إثباتفيالمعجزاتعلىيقتصروالمالسلفأنإلا،الكريمالقرآنب!آياتهأقوى

.النبوات

منهمكثيركانب!؟الثهبرسوليسلموالمالذينحالفيالمقابلفينظرناولو

لآخر)3(.أولسببأبواولكنهم،حالهمنيعرفونلما!صدتهمنيقينعلى

الاصلام!ثيخكلاهما،477-472صوالاصفهانية،168-167صالنبوات:انظر)1(

.112صالحنفيالعزأبيلابن،الطحاويةالحقيدةوشرح

الحزصأبيلابن،الطحاويةالعقيدةوشرح،473صتيميةلابن،الأصفهانية:انظر)2(

112.

-،عنهوالدفاعاللهرصولنصرةعلىعزمفقد!رالنبئعمطالبأبوهؤلاءأشهرومن)3(
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..).:قال!راللهرسولكتاثجاءهحينما-مصرملك-المقوق!ومنهم

ولم،فيهمرغوبعنينهىولافيهبمزهوديأمرلافوجدتههذافينظرتقد

جعلثم،النبوةا-لةمعهووجدت،الكاذبالكاهنولا،الضالبالساحرأجده

:!فقالئنلملمولكنه،خازنهالىودفعه،عليهوختم،عاجمنختنفيالكتاب

بنالمغيرةمعالمقوقسحواروكانا)1(،لملكهبقاءولابملكهالخبيث)ضن

كيفيةعنالمقوقسسألهفحينماالمغيرةإسلامهفيسببأذلكقبل)2(شعبة

وعناليهود،معشأنهوعننسبهعنوسأل،ينهىوعئميأمر،دالاتم!،صلانه

)1(

)2(

دنيناالترابفيأوصدحتىبجمحهماليكيصلوالنوالله

عيونامنكبذاكتزأبشركضاضةعليكمالأمركفامضي

أميناقبلوكنتصدقتفلقدناصحيأنكوزعصتودعوتني

ديناالبريةأديانخيرمنبأنهعرفتقددينآوعرضت

مبينابذلكسمحألوجدتنيصبةحذاريأوالملامةلولا

الهدىوصبل،2/188للبيهقي،النبرةودلائل1،028/هثامابنسيرة:انظر

1/437.للصالحيوالرشاد،

:قالقصيبنالدارعبدبنمناتعبدبنعلقمةبنكلدةبنالحارثبنالنضروهذا

كلامأفيكممحمدكانلقد،بمثلهابتليتمماأمربكمنزللقدواللهإنهقريشمعشر)يا

جاءكمبماجاءكم)ذاحتى...أمانةوأعظمكمحديثأ،وأصدقكم،فيكمأرضاكمحدثآ،

لا،كاهنوقلتم.وعقذهمونقثهمالسحرةرأيناقدبساحر،هوماواللهلاصاحر،:قلتم

هوماواللهلاشاعر؟وقلتم.سجعهموسمعنا،وحالهمالكهنةرأياقد؟بكاهنهوماوالله

واللهلامجنون:وقلتم.وقريضهورجز.هزجهكلهاأصنافهوسمحناالثحررأيناقدلاعر؟

قريئىمعثمريا.تخليطهولا،وسوستهولابخنقههونما،الجنونرأينالقد؟بمج!نونما

يؤذيممنالرجلهذاكانذلكومع،.عظيمأمربكمقيللقدواللهف!نهضأنكمفيانظروا

لابناليرةانظربلر.فيقتلحتىجاهليتهعلىواصتمر،العداوةلههـشصب،اللهرسول

.202-2251/للبيهقيالنبىةودلائل032،-1931/هثام

-08صالائلينواعلام،4/188هثامابنوصيرة1،026/سحدابنطبقات:انظر

.81

يقال،وولاتهموقادتهمالحربدهاةأحد،الثقفيمسحردبنعامرأبيبنشحبةبنالمغيرة

ومعجم8181،رقمترجمة3/443الإصابة:هـانظر05صنةتوفي،الرأي)مغيرة:له

855صالأعلام
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ذئلناكلامأسمفاوقدعندهمنأفقمنا:المغيرةقال...الناسمعوحديثهصدقه

إهذا!:اللهرسولفيالمقوقسكلامجملةمنوكانله،،وخضعنا!لمحمد

عيسىبذلكأمرهموقد،اتبعوهوالقبطالروئمأصابولو،الناسإلىمرسلنبي

لاحتىالعاقبةلهوستكون،قبلهالأنبياءبهبعثمنهتصفونالذيوهذا،مريمابن

قومهويوشكالبحور،ومنقطعوالحافر،الخفمعمهىإلىدينهويظهرأحد،ينازعه

دخلنا،مامعهكلهمالناصدخللو:معهومنالمغيرةقال،بالراحيدافعوهأن

!!!")1(.اللعبفيأنتم:فقالرأسهالمقوقسفأنغض

يكلمنيرجلأإليآخرخوا:قالالإصكندريةبملكالمسلمينجيشنزلولما-

قومهمع!الثهرسولحالعنوحدثه)2(العاصبنعمرولهفخرج،وكلمه

قد،صدققدرسولكمن11:قالأنإلى...أعدائهعلىوغلبتهونهيهأمرهوعن

أحديقاتلكملمنبيكمبأمراخذتمأنتمف!ن،رسولكمبهجاءمابمثلرسلناجاءتنا

فعلناالذيمثلفعلتملىان،عليهظهرتمإلاأحديثارككمولم،غلبتموهإلا

قوة،)3(.منااشدولامناعددآأكثرتكونوالم،نبيكمأمروتركتم

،!محمدالنبيئنبوةتقريرفيالقرآنطريقةعنبحثهسبقماخلالومن

نأنجد!دينهظهوربدايةفيسيماولا!بهالقرونخيرإيمانأسبابوتأمل

)1(

)2(

)3(

/2الجوزيلابنالمصطفىبأحوالوالوفا05،-47صالنبوةدلائلفينعيمأبواخرجه

.971

قالمصر،أمير،القرشيلؤيبنكحببنسحيدبنهث!امبنوائلبنالحاصبنعمرو

إنا:قال3عقلكفيأنتوأنتالإصلامعنبكأبطأما:لعمروقالرجلآاأن:حجرابن

فأنكروااللهرسولبحثفلما،الجبالبهميوازىممنوكان،تقدمعلي!نالهمقوممعكنا

قلبيفيفوقع،تئيئحقف!ذاوتدبرنا،نظرناإليناالأمروصارذهبوافلما،بهمفلذنا،عليه

نهمفتىاليهفبحثوا..فيهأسرعكنتعما)بطائيمن؟منيذلكقريثقفغزفت،الإصلام

؟والرومفارسأمأهدىأنحنبعدكومنقبلكمنوبرئكاللهأنثدك:فقلت،فناظرني

عليهمفضلناينفعنافماقلت،هم:قالهم؟أمعيث!أأوصعفنحن:تلتأهدىنحنقال

نيوقعوقدشيء؟كلفيأمرآفيهامناأعظموهمالدنيافيالافضللنايكنلم)ن

والمسيءب!ح!انهالمحسنليجزيالموتبعدالبحثأنمنمحمديقولهالذيأننفي

أسلمولما5884،رقمترجمة3/2الاصابة،الباطلفيالتماديفيخيرولاحقب!ساءته

انظر:43!سنةتوفيالسلاصلذاتغزوةوولاهوشجاعتهلمحرفتهويدنيهيقربهالنببئكان

السابق.المصدر

2.072/الجوزيلابنالمصطفىبأحوالوالوفا.ه.صالنبوةدلائلفينحيمابوأخرجه
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صدقه!علىالدالةوالدلائل،متعددةجمروبهالإيمانإلىالدافعةالأسباب

وعلامات،كثيرةآياتودونها،الكريمالقرآنالباهرةمعجزتهأعلاها؟متنوعة

به!آمنهمنالناسفمن!،أحوالهوسائروسيرتهواعمالهأقوالهفي؟مختلفة

بسلامةاقتناعأآمنمنومنهم،كذبهمعهيستحيلمماأخلاقهسموعلىاعتمادآ

أحوالهموتغيرأتباعهحالفينظرمنومنهم،شريعتهواستقامةدينهوصلاحدعوته

وجههإلىنظرةتكفيهكانتمنومنهم،إسلامهمبعدخيركلإلىومبادرتهم

ب!،فيهأمورمجموعفينظرمنومنهم،كذاببوجهليسأنهفيعلمالشريف

سلمانتحريفيجاءكماعليهتدلالتيالعلاماتبعضيتقصىمنومنهم

توصلالأنبياءخاتمنبوةعلاماتمنعلاماتلثلاث-عنهاللهرضي-)1(الفارسي

وخاتم،الهديةويقبل،الصدقةيأكللا:فأنهوهيالكتابأهلعلممنإليها

أسلم.واستثبتهالهظهرتفلمالهؤصفالذيالنبوة

إلىالتوصلفيالمعجزاتعلىالاقتصارمجردأنعلىيدلكلهوهذا

كبير.ضلاللمج!نبوته

الكلامأهلعلىردهمعرضفي-الثهرحمه-الحنفيالعزأبيابنقال

دليلالمعجزاتأنريبأولا:فقطبالمعجزاتالأنبياءنبوةقررواالذينوالنظر

أصدقيدعيهاإنماالنبوةف!ن،المعجزاتفيمحصورغيرالدليللكن،صحيح

بل،الجاهلينأجهلعلىإلابهذاهذايلتبسولا،الكاذبينكذبأو،الصادقين

طرقلهوالكاذبالصادقبينوالتمييزبهما،وتعرفعنهما،تعربأحوالهماقرائن

؟إ")2(.النبوةبدعوىفكيف،النبوةدعوىدونفيماكثيرة

،الإسلامإلىالفرسصابق،اللهعبدأبوالخيرصلمانلهويقال،الإسلامابنسلمانهو)1(

بالرقفاضتغل،بالمدينةولغفأصرذلكطلبفيفخرجسيبحثالنبئبأنسمعقدوكان

وقد،ونبلاثهموعبادهمالرجالعقلاءمنحازمألبيباكان،الخندقماهدهأولكانحتى

والإصابة،1505/النبلاءأعلامسير:انظرمصادرهاإلىمعزوةالذهبيإسلامهقصةذكر

3357.رقمترجمة206/

014.صالعزأبيلابن،الطحاويةالحقيدةثرح)2(
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نبوثهع!:اثباتفيوطريقتهمالسلفمننماذج

منسواهماعلىرفيعةبمنزلة-اللهرحمه-)1(البخاريالإمامصحيحتفرد

اللهكتاببعدكتابأصحأنهأهمهما:منولعل،عديدةلأسباب؟العلمأهلكتب

لكتابهاستهلالهبراعة:ذلكومن-اللهرحمه-صاحبهفقه:ومنها،تعالى

النظرقويالقدرجليلإماموهو-اللهرحمه-عليهالغريبمنليسإذ؟الصحيح

حيرتوالتيالرائعةالبديعةالبدايةبتلكالصحيحكتابهيبدأأنالشريعةنصوصفي

منوأوردهرواهلماالأولالبابترجمةمناسبةفيالحديثشراحوبهرتالعلماء،

مناسبهجوانبمنآخرجانبئغالئأنهناالمناسبمنولعللحمها،ثصوص

النصوصتلكودلالةفينبوتهعلىالحديثجانبوهو،البابلترجمةالنصوص

والسداد.التوفيقاللهسائلآعليها،

الصحيح:الجامعبدابةفي-اللهرحمه-قال

إإنآ:ذكرهجلالهوقولف؟اللهرسولالىالوحيتدءكانكيفإباب

163()2(:النساء:أ"ئغلىصينؤأليئبقدؤخإذآؤختت!كس!،لثكآؤخت!أ

الوحيوأن،الرسلمنبدعآيكنلمييفمحمدأانعلىيدلالنصهذا

وبهذا،-السلامعل!هم-بعدهمنوالأنبماءنوحإلىبجنسهأوحىلدجاءهالذى

أولفيشرحهاسبقوالتيالقرآنبطريقةالرسالةصدقأثبتقدالبخارييكون

؟،عليهالإنكارفلماذاقبلهمنالأنبياءبهأتىبماأتىعبه!انهوهيالمبحثهذا

المحاسنحيثمنديثهموبينع!مدينهوبين،وبينهمعق!بينهوبالمقارنة

.غيرهمنأعظمحقهفيمتثدتينوالرسالةالنبوةتكونفسوف؟والفضاثل

هـانما،بالنياتالأعمال"إنماالمشهورالنيةحديث-اللهرحمه-روىثم

00،)3(.نوىماامرئلكل

أالجامعصاحبالإسلامحبر،البخاريالمغيرةبن)سماعيلبنمحمداللهعبدأبو)1(

الحديث،قبولفيشروطأوأشدهم،وأشهرهم،الحديثحفاظكبرمن(..الصحيح

فتحمقدمةالساريهدي:انظر.كل256فياللهرحمهتوفي،محمودةوآثاره،عطرةشرته

-8234/النبلاءأعلامعصير:وانظر،المقدمةآخرإلى-477صحجرلابنالباري

.254

1/8.45-الفتحوفي-1/2،7البخاريصحيح)2(

السابق.المصدر:انظر)3(
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تعالى،دلهالعملفيالنيةإخلاصعلىقائم!محمددينأنعلىالدال

الدين.لبوهو

علىالدال)1(!ر؟اللهرسولالىالوحياتيانكيفيةفيحديثأروىثم

الله.رسولعلىتنزلهأثناءالوحيعليهايكونالتيالصفات

رسولعلىبالوحي)2(جبريلونزولالنبوةبدايةكيفيةفيحديثأروىثم

ماعلىبناء!اللهرسوللزوجهاخديجةوتثبيتالموقفذلكمنورعبه!الله

نوفل-بنورقةوتوصل،حالههذاكانمنيخزيلااللهوأن،أخلاقمنعرفته

الكتببهبشرتالذيالرسولهو!محمدآأنإلى-الكتابأهلعلماءمنوهو

علىرآهوما،جبريلبهاجاءهالتيوالصفة،اللهكلاممنمنهسمعهماعلىبناء

.علاماتمننفسه!محمد

القرآنتنزلأئناءفيجدهاكانالتيالمعاناةمدىعىيدلحديثأروىثم

ليتقنالقرآنقراءةأثناءجبريلمعشفتيهيحركفكان،حفظهعلىوحرصهعليه

،الإنصاتسوىعليهوما،قراءتهعليهسييسرسبحانهبأنهالقرآنفبشره،حفظه

)3(.قراءتهمنجبريلفراغبعدعليهأنزلكماالقرآنيقرأوسوف

،الناسأجود!الثهرسول"كان:قالعباسابنعنبسندهحديثآروىثم

منليلةكلفييلقاهوكانجبريليلقاهحينرمضانفييكونماأجودوكان

المرسقة،)4(.الريحمنبالخيرأجود!اللهفلرسول،القرآنفيدارسهرمضان

بالمعارفوئغنيها،العظيمةبالمعانيالقلوبيملاالقرآنأنعلىيدلمما

رسولعلىواضحآالقرآنأثروكانوالجود.بالخيرالنفوسفتفيض؟الإيمانية

منأجودأصبحالوحيمنولقربه،يكونماأجودرمضانفيكانحيثجم!الثه

الوحيأثرهووهذا،للعالميننفعهوعموم،بالرحمةهبوبهلدوام،المرسلةالريح

كبه!.محمدبهجاءالذي

الدلائلليقيمالأنبياء؟صفاتعلىوالمصمتمل)5(هرقلحديثروىثم

السابق.المصدر:انظر(1)

الابق.المصدر:انظر2()

السابق.المصدر:انظر)3(

الابق.المصدر()4

الحابق.المصدر:انظر()ه
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إليه.أوحيمنصدقعلىالمتنوعة

بالوحيومعرفته،الثهلدينوفقههالكبير،الإمامهذاقيمةنعرفهناومن

يثبتأنأرادالحديثكتبفيالمعهودةغيرالمقدمةبهذهفهو،وسنةكتابآبنوعيه

وأالقرآنمنسواءدينمن!محمدبهجاءماكليشملالذي-الوحيأصل

.وآخرهووسطه(الوحيبدء09.الصحيحمنالبابأولفي-السنة

أتىبماأتىوأنهالأنبياءجنسمنعيمأنهعلىالدالةالقرآنيةفبالآيةأولهأما

!؟.إرسالهمنالتعجبفلمقبلهمنبه

ليكونيك!وومحمداختيارفيتعالىاللهحكمةعلىيدلفبحديثأوسطهوأما

كريمة.خصالمنبهتميزلماللرسالةمحلآ

،!أحوالهقرائنخلالمنالنبوةعلىالمؤكدهرقلبحديثآخرهوأما

خلالمنالإخلاصوهوألا؟الوحيمدارعليهعظيمبأصل-اللهرحمه-وجاء

جاء؟،وكيف؟،الوحيبدأكيف:كذلكوروىاالنية".حديثعمرحديث

؟يقرؤهمنعلىأثرهوما؟يتلقاهءكلي!كانوكيف؟عليهيتنزلصفةأيوعلى

البخاريصحيحمنكلهاالأولالبابأحاديثيربطالذيالفهمهذاولعل

البابلترجمةالأحاديثمناسبةفيالعلماءذكرهلماجديدآومعنىآخربعدآيعطي

أعلم.والله،الوحي)بدءالبخاريصحيحمنالأول

أالمناقب(كتابفياللهرحمهالبخاريبوبالصحيحمنآخرموضعوفي

وتد،النبوةمعجزاتباب:يقلولمأالإسلامفيالنبوةعلامات"باب:بعنوانبابآ

نبوته!ح.علىالدالةالأحاديثمنجملةفيهروى

يوردهمالكونالمصنفبهاوعبر؟علامةجمع)العلاماتحجر:ابنقال

،)1(.والكرامةالمعجزةمنأعمذلكمن

فيولكنهآياتفللنبيئأنيذكر-اللهرحمه-)2(حنيفةأبوالإماموهذا-

)3(.المعجزةيذكرلاالرسولمعرفةإلىالطريق

582.-6581/الباريفتح)1(

العراقعالمالمجتهد،الفقيه،الكوفيبالولاء،التيمي،زوطىبنثابتبنالنحمانهو)2(

الأعلامومحجم6،593/النبلاءاعلامص!ير:انظر.اص55سنةتوني،الأربعةالأئمةأحد

798.ص

31.صوالمتحلمالعالم:انظر)3(
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رسوذمحمدآأنعلىالدليلأنيذكر-اللهرحمه-)1(الشافعيالإماموهذا-

)2(.غيرهبأحدتليقلاالتيوالآيات،الناسهـاجماع،المنزلالقرآن:الله

)في:بعنوانبابآجامعهآخرفييذكر-اللهرحمه-)3(الترمذيالإماموهذا-

وذكر،البعثةقبلنبوتهعلىدلتالتيبالعلاماتوابتدأه!(النبيئنبوةإثباتآيات

واختتمهالمذكور،البابفيموضوعهاحيثمنداخلةأخرىوابوابأأحاديثأفيه

منبابفيمعجزاتهكلمةعلىينصولم)4(النبوةخاتموصفةصفتهبأحاديث

.الأبواب

بعنواناالسنة"شرحكتابهفيبابأيعقد-اللهرحمه-)5(البغويالإماموهذا-

)6(.المتنوعةالآياتبعضفيهيذكرأالنبوةعلاماتأباب

ذكرالمختارأالنبيئشمائلفياالأنوار:بعنوانآخركتابآ-اللهرحمه-وله

:بعنوانبابأأوائلهفي

الصدرشقحادثةمنابتداءمتنوعهدلائلفيهذكر()7(.نبوتهعلامات)باب

رخض.رسوللدعاءاللهباستجابةوانتهاء

:فيقولالمنهجهذاموضعمناكثرفييقررتيميةابنالإسلامشيخوهذا-

اللهجدأبو،المطلبيالقرشيالهاشميضافعبنعثمانبنالحباسبن)درشبنمحمدهو)1(

الأعلامومحجم01،5/النبلاءأعلامصبرانظر:.ص402سنةتوفي،الأرلعةالأئمةأحد

677.ص

مناتب:انظر.للنبواتالمنكرينالبراهمةعلىالردفيصنفمنأولالشافحيأنوئذكر)2(

يحيىد.،الاسلاميةالعقيدةلبناءالمنهجةالأسى:وانظر07،صللرازي،الثمانحي

74.صفرغلهاشم

،الامامالغقم،الحافظاللميالئرفذيالضحاكبنموسىبنشورةبنعيسىبنمحمد)3(

هـ.927سنةتوفيو)الحلل،"الجامعامصنفجيحوننهرعلىترمذأهلمن،البارع

767.صالأعلامومحجم13،027/النبلاءأعلامسير:انظر

134.-01/89للباركفوريالأحوذيتحفةوانظر606-5295/الترمذيجامع)4(

.الشرالحجةالإمامالحافظ،الفاسمابو،المززبانبنالحزيزعبدبنمحمدبناللهعبد)5(

توفيداوودوأبومسلمعنهحذثوالمولدالدارالبغدادي،الأصلالبغويالعصرهمسند

صالأعلامومحجم14،044/النبلاءأعلامسير:انظر.صنة153هـوعمره317صنة

.453

314.-13/284للبغويالسنةشرحانظر)6(

014.-28ص)7(
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الجهلمنعليهظهرتوتدالاالكذابينمنالنبوةادعىاحدمن!ما

منوماتمييز،أدنىلهلمنظهرماعليهالشمياطينواستحواذوالفجوروالكذب

وأنواعوالبروالصدقالعلممنعليهظهروقدإلاالصادقينمنالنبوةادعىأحد

الأمورمنأمرأادعياشخصينكلبل،.تمييز.أدنىلهلمنظهرماالخيرات

منهذاوكذبهذاصدقيبينأنبدفلاكاذبوالآخردعواهفيصادقأحدهما

يميزونوالناس...للفجورمستلزموالكذبللبر،مشلزمالصدقإذ،كثيرةوجوه

؟والمقالاتللصناعاتالمدعينفيوحتى،الأدلةمنبأنواعوالكاذبالصادقبين

إلامقالةأوبصناعةالعلميدعيأحدمنفما...والكتابةوالنساجةكالفلاحة

.كثيرةوجوهلهوالكاذبالصادقبينذلكفيوالتفريق

والمحبةوالنصيحةوالأمانةالديانةيظهركمنوعملآقصدآأظهرمنوكذلك

.متعددةوجوهمنكذبهأوصدقهيتبينأنبدلاف!نهالأخلاقمنذلكوأمثال

أشرفوهيبهاالرسوليتصفأنبدلاوأعمالعلومعلىمشتملةوالنبوة

صدقيتبينولا،بالكاذبفيهاالصادقيثشبهفكيف،الأعمالوأشرفالعلوم

أ)1(.كثيرةوجوهمنالكاذبوكذبالصادق

نبوةعلىالاستدلالفيالقرآنبطريقةاخذواقدالسلفيكونوبذلك

.المعجزاتعلىيقصروهاولمالآياتبمختلف!الأنبياء

فييحصروهالم!نبوتهعلىالأدلةجمعفينشطواالذينالعلماء4

ومنهم:،المعجزات

النبيئنبوةاثباتفيوالدولة)الدينكتابهفي)2(الطبريربنبنعلي-

وسماهاعشرآجعلهاوتد،النبوةدلائلفيالمصنفاتأولمنوهوو!إ؟محمد

.المعجزاتبهاوتصد؟بالآياتثالثهاوخصالعبرأومقاييسشهادات9

477..-474صالأصفهانية)1(

كثيرآ)زبن،أيهواسماصمهفياختلف،بطرصتاننشأ،الحسنأبو،الطبريزتنبنعلي)2(

ازتن،،أنهالكتابمحققعندوالراجح،زبن:وقيل،دبل:وقيل،ذبلفقيل

كانانهالكتابمحققيثبتبينما،فأسلميهوديآكانلهالمترجمأنيزعمونوالمستشرقون

ص(،247)تذلكيثبتماالمذكورالكتابفيجاءاذالصححهووهذا،فأسلمنصرانيآ

هصالمقدمةفيبتوسعلهوالترجمةالمزلفلحياة،نويهض)عادلالمحققدراسة:انظر

518.صا،علامومعجم03،-
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وثلاثينخمسةعلىقسمه"النبوة"دلائلكتابهفي)1(الأصبهانينعيموأبو-

.المعجزاتعلىيقصرهولم!صلآ

كتابه:في)2(البيهقيبكروأبو-

يدلمافسيرتهمنجمعالثمريعة(،صاحبأحوالومعرفةالنبوةأدلائل

.الفائدةكزيركبيروكتابهبعيد،أوقريبعننبوتهصحةعلى

!النبوة"دلائلكتابهفي)3(الأصبهانيالقاسمأبوالنبوةعلىالأدلةفيونؤع-

كتابه:في)4(القرطبيواقتصر-

محمدنبينانبوةوإثبات،والأوهامالفسادمنالنصارىدينفيبما)الإعلام

وأخلاقه)سيرته:أولهافيجعلأنهإلادلاثلأربعةعلى!والسلامالصلاةعليه

.!ئاوأحواله

!:نبوتهاثباتفيالسلفلمنهجالمطصمينبعضخضوع8

الأنوارتلكجميئدلائلهجمعفينشطممنالمتكلمينبعضيقاوملم

منتكنلمولو-ر!نبوتهعلىالناصعةوالأدلة،القاطعةوالبراهين،المح!اطعة

عندهم،العقديةللأصولمخالفتهامععليهاالنصإلىفاضطروا-،ع!ووصجزاته

ع!:نبوتهإثباتفيألفواالذينهؤلاءومن

ستولد،الثقة،العلامة،الحافظ،ئعيمأبو،الأصبهانيأحمدبناللهعبدبنأحمد)1(

أعلامسيرهـانظر:043سنةتوفيالدلائلفيصنفماأفضلمنكتابههـويعد336

94.صالأعلامومعجم،17/453النبلاء

واحدكان:الدينناصرابنقالكل384سنةولد،النيابوريالميهقيالحينبنأحمدهو)2(

كثير:ابنتال،حشةتصانيفله،خراصانثميخ،وثقةداتقانآحفظأأقرانهوفرد،زمانه

سنةوتوفي،والشمائلالسيرةفيضفماعيونمنالبيهقيبكرلأبيالنبوةدلاثل

3.403/الذهبشذرات:انظر.كل671

السنة،بقوامالملقب،الحافظ،الحلامة،الأصبهانيالتيميالفضلبنمحمدبنإسماعيل)3(

كل.535سنةتوفي،العربيةائمةمنوكان،وعدلوجرحوصنفاملىص457سنةفيولد

94صالأعلامومعجم02،08/النبلاءأعلامممير:انظر

ابرأالمفسر،القرطبيالأندليالخزرجالأنصاريفرحبنبكرأبيبنأحمدبنمحمد)4(

مفحمرأفقيهآحافظأ،متفننامتبحرأ)مامآكانالمث!رق،الىا،ندلىمنرحل،اللهعبد

/هالذهبثذزاتانظر:ص.671سنةتوفي،عقلهوفورعلىتدلعديدةتصانيفله

.335
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.!نبوتهعلىالاستدلالفينوعفقدأ)1(النبوةحجج9كتابهفيالجاحظ-

التصانيفأفضلمنوهو"النبوةأأعلامالشهيركتابهفي)2(الماورديوهذا-

علىقسمهقد،كتابهفيأدخلهاالتيالاعتزالياتبعضلولاجم!،نبوتهإثباتفي

كتابهفيحزمابنالماوردفيوانقوتد،وغيرهمعجزبينمابابآوعشرينواحد

أ.النبوةب"أعلام!فبوتهدلائلسمىحينما"الفصل!

عنفيهخرج،؟النبوةدلائل"تثبيتكتابهالجبارعبدالقاضيسمىوقد-

دليلأرآهماكلوخد،النبراتفيالمعجزاتعلىالاقتصارفيالاعتزالثوب

.!نبوتهدلائلأهممنواحدأالصحابةإيمانجعلقدأنهحتىفنبوتهعلى

يجدوافلمهؤلاءعلىا!برالأثرءلمجبوونبوتهعلىالمتنوعةالأدلةلغلبةفكان

علىدليلآبالمعجزاتتكتفيالعقديةأصولهمكانتلىانلهاالتعرضمنبدأ

يى.نبوته

ومنهم:،المتأخرينمننبوتهائباتفيألففيمنالشانهووهذا8

فيالعقليةالدلائلةاللطيفةرسالتهوضعحينماالألوسيشكريمحمود-

العقلية.الدلائلومنهاالدلائلفيهاونوع!"محمدنبوةإثبات

لإثباتمسالكستة،الحق)إظهاركتابهفي)3(الهنديالثهرحمةوأورد-

الست.المسالكتلكأحدفيقييديهعلىالمعجزاتظهوروجعل،النبوة

-013صمنملحمأبوعليد.وشرحوتبولهبتقديم(الكلامية)الرسائلضمنمطبوع)1(

الجاحظنجدوأحوالهاوعلاماتهاودلائلهاالنبرةاهميةلهظهرتلماوالجاحظ،157

مبكر.وقتفيالموضرعهذافيالجامعالتأليفعنتقاعستالهمملأنيأسى

تهمأهو:نيهتالالصلاحبنعمروأبالأنالمتكلمينبينالماورديذكرتوقد)2(

...اترالهمالأوقاتبحضفييختاروجدتهحتى،عنهواعتذرلهأتاولوكنت،بالاعتزال

،القرآنخلقفييوافقهملاولكنه،يتكتمبل،المعتزلةإلىبالاننسابيتظاهرلاوكان

في"صدوق:فيهالذهبيالحافظوتال18/67،النبلاءأعلامسيرالقدر"فيويوافقهم

:فقالالاعتزالمنتبرئتهالبكيوحاول،4155/الاعتدالميزان،معتزليلكنه،نفسه

.314-3/353الكبرىالطبقات0(0.اصولهمجمغفييوافقهملاف!نهمعتزليآ،"ليس

وعالمباحثاهـ(356)تالحرميننزيل،الخفيالهنديالرحمنخليلبناللهرحمة)3(

267.صالأعلاممعجم:انظر.والمناظرةبالملل
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منهجعلىاستدل،العظيمالنبأ9كتابهفيدراز)1(الثهعبدمحمدود.-

السمليمةبالفطرةالمدفوعةالثاقبةرؤيتهخلالمنالسلف

عنانلهاوأرخيت،اليقينراحةنفسكأزحتمهماأنكأأعلم:فقال

هذهمنالفذةوالحادثةالواحدةالواقعةفيالفروضأسوأتفترضوتركتها،الشك

تملكلا؟صالحةمجموعةعلىمنهاوقفتمتىف!نك،المكرمةالنبوية،أالسيرة

سلامةفيوتشكوجدانكتتهمأنبعدإلا،نفسكعناليقينهذاتدفعأن

عنفيأخذون،أشعارهمفيالشعراءحياةيدرسونالناسنرىقدفنحن.عقلك

ومجرى،وأخلاقهوعوائد،،عقائدهفيهاتتمثلكاملةصورةكلامهعنالشاعر

حيلته،استنباطعنوطلاؤهالشعرزخرفمنيمنعهولا،معيثصتهوأسلوب،تفكيره

الكتمانحجبمنتنفذغلابةقوةللحقيقةأنذلك،صريحهعنرغوتهوكشف

ومداهنتهتصنعهفيأمعنمهماوالإنسان،القوللحنفيوئعرفالسطوربينفتقرأ

إليه:يطمئنبمنخلاأوظفرأواحتاجإذاوفعلهقولهفيفلتاتمنيخلولا

تعلمالناسعلىتخفىخالهادانخليقةمنامرئعندتكنومهما

مرآةحلقاتهامنحلقةكلفيتعطيكالتيالنبويةالحياةبهذهظنكفما

فيماثلأوالإخلاصالصدقوتريك،ظاهرهمنباطنهفتريكصاحبهالنفسصافية

فطنته،قويتإذاإليهالناظركانبل.أفعالهمنفعلوكل،أقوالهمنقولكل

يعمل.أويتكلملمولوميحاهفيتلوحالعاليةأخلاقهيرى،فراستهوحسنت

اللهرسوليسألونلال!سلامصدروهماللهشرحممنكثيركانهناومن

الذيالغريبومنهم؟سيرتهبعظمةعرفهالذيالعشيرفمنهمبرهانآ،قالماعلى

،)2(.وجههفيبسيماهعرفه

المسلمينعلماءمعظمذهبنقد،عليهيعلىولايعلوالحقأننرىوهكذا

المباحثعنبعيدأوالتصنيفوالاستدلالالإثباتجانبفيمشاربهممختلفعلى

المستقيم.الصالحالسلفمنهجإلىالكلامية

وكانتالقرآنبعلوماهتمالأزهرعلماءمنام(589-)4918درازاللهعبدمحمدد.)1(

لمؤتمرحضورهأثناءفيتوفي،القرآنفيوالأخلاقبالقرآنالتعريفعنللدكتوراهرسالته

بها"،وعلاقتهالأخرىالأديانمنالإسلامأموقفعنبخثأفيةألقى6الاهورفي)سلامي

ونث!رطباعة،العظيماالنبأكتابهمقدمةانظر.محفلكلنيعنهيدافعدينهعلىغيورأكان

قطر.بالدوحةالإصلاميالتراثاحياءادارة

35.-34درازاللىعبدمحمدد.:العظيمالنباانظر)2(
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الفانيالمبحث

نبوتهيإثباتفيالمخالف!قطرائق

:مطلبانوفيه

الملصمين.طريقة:الأولالمطلب

.المعاصرةالعقلانيةطريقة:الثانيالمطلب
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الأولالمطلب

س!نبوتهلأيباتفيالمتكلمينطريقة

ش!محمدنبينانبوةعلىالاستدلالإلىالمتكلمينجمهورذهب

)1(.عندهمالعمدةهرالطريقوهذا،بالمعجزات

علىالحجةدالزام،النبوةاثباتفيالعمدةهي)المعجزات:التفتازانييقول

يعني،)2(.الحقلطالبوالإرشادللتقويةأخرىوجوةئذكزوقدوالمعاند.المجادل

فقطللاعتضادبلعمدةليستالمعجزةغيرالأخرىالوجوهأن

ثلاثانهموجدناك!لنبوتهإثباتهمفيالمتكلمينكلامفيالنظرأمعنالىاذا

:فئات

.بالمعجزةفنبوتهإثباتعلىاقتصرواالذينوهم:الأولىالفئة

أحوالهوسائروسيرتهوأخلاقهجمربصفاتهاستدلواالذينوهم:الثانيةالفئة

علمعلىيحتمدمنوسائر،والماتريدية،والأشاعرة،المحتزلة:هنابالتكلمينوالمقصود)1(

أهلإلىرصالة:فيالنبوةفيمذهبهموانظر.وغيرهمكالزيديةالعقيدةتقريرفيالكلام

والتمهيد،15الجزءالجبارعبدللقاضيوالمغني،176-016صالأشعريالثغر

الأدلةقواطعإلىوالإرشاد1،59/حزملابنوالفصل،157-156صللباقلاني

المتقدمينأفكارومحصل182-017صللبيهقيوالاعتقاد276،-233للجويني

-337صللايجيوالمواقف،153-99صلهوالنبوات،157صللرازيوالمتأخرين

بحدها.وما02صللماورديالنبوةوأعلام037،

باختصار:وهيوجوهأربعةوذكر)2(

.الحميدةوأخلاتهالثريفةصفاتهمناجتمعما-ا

.وآدابومحاملاتعلوممنشريعتهعليهاشتملتما-2

أعوانه.وقلةضعفهمعالكانرةالأرضقوىعلىلهاللهنصر-3

البه.الناصحاجة-4

2188/للكتازانيالمقاصد،انظر

125

http://www.al-maktabeh.com



.المعجزاتفيداخلةأنها-واضحبتكلف-يزعمونئمجم!؟نبوتهعلى

قرائنطريقةإلىالمعجزاتطريقمنانتقلمن-النادر-وهم:الثالثةالفئة

.الأحوال

وفيه،يمحمدنبوة)ثباتفي:الرابع"المقصد:فيالإيجييقول

مسالك:

علىالمعجزةوظهرتالنبوةادعىأنه:-العمدةوهو-:الأولالمسلك

يدهإ)1(

باحوالهالاستدلال-والغزاليالجاحظوارتضاه-:الثاني"المسلك:قالثم

الحكيمةوأحكامه،العظيمةوأخلاقهتمامها،وبعد،الدعوةوحالالنبوةقبل

:فقالالإعجازبابمنيجعلهاأنحاولولكنه001.الأبطاليحجمحيث!راقدامه

لكن،نبوتهعلىيدللاكانوانمنها،واحدكلأنعلمتتبعهامنإأمور

للأنبياء()2(.إلايحصللاممامجموعها؟

اعتراضآأوردثم!نبوتهعنعليهالمتقدمينإخبار:الئالثالمسلكة:قالثم

الوجوهوهذهيدهعلىالمعجزةظهورإالمعتمدقائلآ:؟عنهيجبولمالأخيرعلى

التقريرأ)3(.وزيادةللتكملةالأخر

ادعىالسلامعليهأنه-الرازيالإماموارتضاه-:الرابعالمسلك9:قالثم

مكارملأتمموالحكمةبالكتاببعثتأني؟فيهمحكمةولالهمكتابلاقومبين

والعملبالإيمانالعالموأنوروالعمليةالعلميةقوتهمفيالناسواكملالأخلاق

إلاللنبوةمعنىولا؟اللهوعدهكماكلهالدينعلىدينهوأظهرذلكففعل؟الصالح

الحكماءإ)4(.مسلكمنقريبوهذا،ذلك

مسلكين:إلىالمتكلمينمذهبنرجعأنيمكنوبهذا

منالمتكلمينجمهورعليهالذيوهوالمعجزةطريقوهوالمعتمد:المسلك

والماتريديةوالأشاعرةالمعتزلة

934.صالمواقف)1(

السابق.المصدر)2(

السابق.المصدر)3(

357.صالسابقالمصدر)4(

126

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الجاحظذهبلراليهفيها،اختلافعلىالأحوالقرائنوهو:الآخرالمسلك

الماتريديمنصورأباورأسهاالماتريديةشيخالمصادروأغفلت،والرازي،والغزالي

المذهب.عنللمشهورخلافآ

والتعرفبالمعتزلةأبدأالقوممصادرخلالمنالدعوىتلكصحةفيوللنظر

.النبوةفيالجاحظمذهبعلى

المعتزلة:طريقة

معظماستغرقأنبعد،الخمسةالأصول"شرحفيالجبارعبدالقاضيقرر

التوصلمنهالمقصودكانبحثمنتقدمماأن6والعدل"التوحيدإثباتفيالكتاب

نأيصحشيءلاأنيرونفهم-جم!.الرسولتصديقبابهيالتيالمعجزةإلى

)1(.المعجزاتطريقالاالرسلبعثةعلىيدل

قبولهافياشترطواولكنهمالأخبار،عليهاوأطلقوااثبتوهافقدالبشارتأما

شرطين:

معجزآالخبرنفسيكونأن-

المعجز؟بهيقترنأنأو-

فإنهمهذاعلىوبناء،المعجزاتصفةعندهمالأخبارهذهتكتسبوبهذا

)2(.المعجزاتإلاالنبواتعلىيدلأنيجوزلاأنهعلىيؤكدون

عبدالقاضيألفهالذيالكتابفينظرناإذاأماالتقريرحيثمنوهذا

شواهدعلىنقففسوف،النبوةدلائل"تثبيت:بعنوانالنبوةفينفسهالجبار

ذكربابآعقدأنهذلكومنجمضمعجزاتهفيتنحصرلامتعددة!لنبوته

دلاثلمنفيهاجاءلماودراسته،الملوكإلىء!ج!اللهرسولكتبفيه

914.-15/148والمغني565،صالىالكتابأولمنالخمسةالأصولشرح:انظر)1(

لهالشجرو)جابةاليسير،الطعاممنالكبيرالعددإثباعه:المعجزاتمنذكروهومما

يسكنولمالمنبرالىعنهتحولأنبعدعليهيخطبكانالذيالجأعوحنيندعاها،حين

القرآنالمحجزاتومن.الابقالمصدرانظر:.ذلكوكير،فسكنالنبيئاحتضنهحتى

فيالغايةكانواأنهممع،العرببمعارضتهتحدىأنه)هو:عندهمإعجازهووجه،الكريم

يحارضوه،فلم،بمثلهالإتيانعنبالعجزوقرعهم...الطلاقةفيإليهموالثارالفصاحة

586.صالسابقالمصدربمثلهاالإتيانعنعجزهمسوىلوجهلاعنهوعدلوا

.15155/المغني:انظر)2(
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والتذرفي)2(.السابقينفيفوسيرته)1(،نبوته

المعجزاتاعتبرحتىالمعتزلةشيوخهطريقةعلىسائرفهوالزمخشريأما

البشاراتاعتبارتقررالتيبالآياتيمركونهومع،النبوةإئباتفيوحيدآطريقآ

يعتبرهاولم،النبوةإثباتفيمساعدأعاملآاعتبرهاأنهإلا،وفنبوتهعلىدليلآ

)3(.النبوةإثباتطرقمنمستقلأطريقآ

!:نبوتهإثباتفيوطريقتهالجاحظ

محمد!لنبوةائباتهفيالمتكلمينعنمختلفأمسلكآسلكقدالجاحظإن

وسيرته.وصفتهبأخلاقهالاستدلالوهو

بأخلاقهالاستدلال-؟السلامعليه-ئبوتهلإثباتالثاني)الطريق:الرازيقال

لكنالنبوةعلىيدللاكانوإنمنهاطريقكلف!ن،وسيرهوأحكامهوأفعاله

اختارهاطريقةوهذهللانبياء،إلايحصللاأنقطعأيعلمممامجموعها،

أالمنقذ،،)4(.كتابهفيالغزاليوارتضاها،الجاحظ

")5(الجاحظعندالاعتزاليأالجانب:كتابهفيالغاليبلقاسمد.ذهبوقد

)وقليلة:الباحثقالثم،المسلكهذافيالجاحظعلىأئنىقدالرازيأنإلى

معتزليآ،)6(.أضحريفيهامدحالتيالمسائلهي

أأما:وقالمنهجهضغفبل،الجاحظعلىيئنيلمالرازيأنوالصحيح

نبوتهعلىأحوالهبمحاسنالاستدلالوهو،:للجاحظعزاهأنأوسبقالثانيالدليل

سائرعنمتميزأالإنسانذلككونعلىيدلأنهالبابفيماغايةلأن،فضعيف

")7(.الفضيلةبمزيدالناس

بعدها.وما511صالنبوةدلائلتثبيت)1(

527.صالسابقالمصدمر)2(

يقيهئيفت!جإةؤثصا:تعالىلقولهتفشرهالىوانظر،1542/،1164/الكث!اف:انظر)3(

كزفواتاصأةئمقتتاكزواأثدنكأتتتيئرئقلينؤكأنؤاتفت!يضائصثدقأقوجمند

98،.:البقزةأأ!البهئقيأق!طتتةبفخروا

158.صوالمتكلمينوالحكماءالحلماءمنالمتقدمينأفكارمحصل)4(

256.-254ص)5(

255.صالسابقالمصدر)6(

61.صوالمتكلمينوالحكماءالحلماءمنالمتقدمينأفكارمحصل)7(
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الرسائلأرسائلهضمنمطبوعوهوالجاحظكتابعلىاطلاعيوبعد

منلقيحيثالكتابهذابهاأحيطالتيالشديدةبالمبالغةفوجئت،الكلامية

قامحاجأمكةدخللماالأخشصاد)1(ابنأن:فيهقيلومماالكثير،الشيءالإشادة

ببن"الفرقكتابعلىدلنامنالله)رحم:الآفاقمنحضوروالناسبعرفاتمناديأ

حيث"النبوةاحججكتابنفسهوهو")2(الجاحظعثمانلأبي"والمتنبيالنبيئ

الا:الخياطوقال)3(.والمتنبيالنبيئبينالفرقموضوعفيالكتابثلثياستغرق

بلغهماذلكفيبلغللنبوةواحتجالرسالةنصرمنهمأحدأالمتكلمونيعرف

،)4(.00.الجاحظ

وعشرينسبعفييقعكتابآوجدتهالكتابعلىوقفتلفاأنيوالحقيقة

علىيزدولم،الجاحظمثلمنالمتوئعةالقويةالمحاجةمنخاليآ،صفحة

الكتابآخرفي!بخلقهوالإشادة)5(،المستجابدعائهسوىالدلائلمنالمعجزة

)7(.-)6(إصفحةنصف-في

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

انظر:،الحكميةبالحلومكبيرةمحرفةعلىبأنهياقوتوصفهكل326تالمحت!زلةشيوخمن

16152/الأئاءمحجم

924.صالناليبلقاسمد.الجاحظعندالاعتزاليالجانبعننقلآ

ملحم.أبوعليد.الجاحظآثاركشاف:انظر

عندالاعتزاليالجانبعننقلأا.54صللخياط،الراونديابنعلىالردفيالانتصار

.025صالجاحظ

ملحمأبوعليد.وضرحتقديمللجاحظ،الكلاميةالرسائلأضمن،النبوةأحججانظر:

015ص

.157صالسابقالمصدر

،النصارىعلىالردفيأالمختاركتابهبينووازنالأدبيالجاحظوزنعرفققوكذلك

حجةوأضحفهاوزنآأقلهامنالنصارىعلىالردفيكتابهبأنيجدفصوفالأخرىبكتبه

،الكتابهذا-اللهرحمه-قتيبةابنيستحسنولم،النصارىعلىالردفياالمختارانظر:

72.-71ص،الحديثمخضلفاتاوللانظر:،،الحجةفيفيهتجؤز5:تالكمالأنه

يردلملكنه،ل!صلامولغضهمالنصارىخبثفيهبينقدكاندانف!نه،قالكماوهو

بعيدكلاميبحثالىفجأةكلامهوتحول.كتابهأولفيهوأوردهاالتيالثهجميععلى

.النصارىعلىردودهمنيالمتكلمينثأنوهكذا.النصارىعقائدبطلانببيانالصلة

لاكلاميبحثفهو،لهممناظرتهفيالصارىعلىالرازيردالمثالصبيلعلىتأمل

المنهج!أصحابعلىكثيرآيحوللاولذلك،النصارىعلىمفحمبردالقارىمنهيخرج
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الغزالي:طريقة

بعدأنفسهمالمتكلمونعليهنصالذيالثانيالرجلهوالغزاليحامدأبو

وبالرجوع)1(،نبوتهعلىلمج!النبيئبأحوالالاستدلالمنهجأخذأنهفيالجاحظ

يليةبمانظفرسوفالغزاليتراثإلى

:قالحيثضعيفبطريقالنبوةأهميةالغزاليأثبت

يتصورلاالعالمفيمعارفوجودوجودهاودليلوجودها،إمكانهاإودليل

لاأنهابالضرورةعلمعنهابحثمنفإن،والنجومالطبكعلمي،بالعقلتنالأن

0()2(001.بالتجربةإليهاسبيلولا،تعالىاللهجهةمنوتوفيقإلهيب!لهامإلاتدرك

الكسبيةالعلوممنكليهماالعفمينلأنصحيحغيرالكلامهذاأنوالحقيقة

الأخير.حكمعنالنظربغضاهلهاعندعليهامتعارفوقواعدبطرقتنالالتي

معينشخصفيالشكلكوقع"ف!ن:قالالنبوةطريقإثباتأرادحينمااما

بالتواترأوبالمشاهدةإماأحوالهبمعرفةإلااليقينيحصلفلالا،أمنبيئأنه

والأطباء،الفقهاءتعرفأنيمكنكوالفقهالطبعرفتإذاف!نك،والتسامع

تشاهدهم.لمو)ن،أقوالهموسماع،أحوالهمبمشاهدة

جالينيوسوكونفقيهآ،الثهرحمهالشافعيكونمعرفةعنأيضآتعجزولا

والطب،الفقهمنشيئآتتعلمبأنبلالغيرعنبالتقليدلابالحقيقةمحرفةطبيبأ،

بحالها.ضروريعلملكفيحصلوتصانيفهاكتبهاوتطالع

لكيحصلوالأخبارالقرآنفيالنظرفاكثرتالنبوةمعنىفهمتإذافكذلك

قالهمابتجربةذلكوعضد،النبوةدرجاتاعلىعلىب!بكونهالضروريالعلم

جربتفإذا...قولهفيصدقوكيف،القلوبتصفيةفيوتأثيرها،العباداتفي

فيه.تتمارىلاضروريعلملكحصلوآلافوألفينألففيذلك

القمر!؟وشقثعبانأ،العصاقلبهمنلابالنبوةاليقيناطلبالطريقهذافمن

الحصرعنالخارجةالكثيرةالقرائنإليهتنضمولموحدهإليهنظرتإذاذلكف!ن

.النصارىعلىالردفىالكلامي=

337صللايجيوالمواقف،157صللرازيوالمتأخرينالمتقدمينافكارمحصل:انظر)1(

-.037

54.صالضلالمنالمنقذ)2(
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ويهدييشاءمنيضلف!نه،إضلالاللهمنوأنهوتخييلسحرأنهظننتهربما

منظومكلامإلىمستندآإيمانككانف!ن،المعجزاتاسئلةعليهوترديشاء،من

والشبهةالإشكالوجهفيمرتببكلامايمانكفينخرمالمعجزةدلالةوجهفي

عليها.

حتىنظركجملةفيوالقرائنالدلائلإحدىالخوارقهذهمثلفليكن

جماعةيخبركالذي،التعيينعلىمستندهذكريمكنكلاضروريعلملكيحصل

لاحيثبلمعينواحدقولمنمستفاداليقينأنيذكرأنيمكنهلامتواتربخبر

القويالإيمانهوفهذاالآحاد،بتعيينولا،ذلكجملةعنيخرجولايدري

()1(العلمي

والساحر،النبيئبينوخلط،للمعجزاتواضحإهمالالسابقكلامهوفي

كافغيروحدهالقرآنأنزعمإنهحيثبالقرآنالاستدلاللطريقةمبتدغةونظرة

ئثمكلقدإذ،النبيأحوالفيالنظرإلىانضمامهمنبدولاالرسالةإثباتفي

كلامإلىمستندآإيمانككان!ف!ن-:زعمكما-المستدلعلىالمنظومالكلام

الإشكالوجهفيمرتببكلامإيمانكفينخرمالمعجزةدلالةوجهفيمنظوم

عظيم.غلطوهذاعليهاإ)2(والشبهة

في،العوام"إلجامكتابهفيكلامهنسيقدحامدأبوكانإنأعلمولا

مختلفبخطابالمنقذ،9كتابفيظهرأنهأملمج!،الرسولتصديقطريقموضوع

"!!.العوامإإلجامكتابفيخطابهعن

على،العوام!إلجامكتابهفي-جم!الرسولتصديقطريقالغزاليجعلوقد

فيالمستوفىالمستقصىبالبرهانيحصلماأقصاهاوهي:"الأولى:مراتب

مجاليبقىلاحتى،كلمةوكلمة،درجةدرجةومقدماتهأصولهالمحرر،شروطه

أخرىمراتبذكرثم.إ!!..منهالعصريخلووقد...التباسوتمكناحتمال

...عقليةبأدلةالتصديقفيهايحصل

السماعالمجردفيها:يحصلالرسولتصديقان؟الرابعةالمرتبةفيذكرثم

والورعبالصدقفالمجرب،عليهالخلقثناءكثرةبسببفيهالاعتقادحسنممن

57.-55صالضلالمنالمنقذ)1(

السابق.المصدر)2(
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اما00،0جزمأ.بهمصدقكذا!اللهرسولقال:قالإذ،الصذيقمثلوالتقوى

أحوالقرائنمعالشيء)سماعبمجرد:فيهاالتصديقفيحصلالخامسةالمرتبةفي

.")1(...المحققعندالقطعتفيدلا

وأضعفأدنىمن،الضلالمن)المنقذفيآنفآقررهماأنيرىهذاعلىفهو

المرتبةبطريقاللهبالرسولآمنعنهاللهرضيالصديقبكرأباوانالتصديقطرق

ظاهر.تناقضوهذا،الرابعة

فيوذلك،الدينعلوم)إحياءكتابهفيجاءماالبابهذافيقالهماوأفضل

عنحديثهمنالانتهاءشارفلما"النبوةوأخلاقالمعيشةآداب5:كتابخاتمة

احواله،فيينظرمنبغباوةأفآغطم:قالصدقهعلىالدالةوآياتهعيهووالنبيأخلاق

استمرارفيثم،معجزاتهفيثم،أخلاقهفيثم،أفعالهفيثم،أقوالهفيثم

له،الأرضملوكإذعانفيثم،العالماقطارفيانتشارهفيثم،الآنإلىشرعه

وما.صدقهفيذلكبعديتمارىثم،وشمهضعفهمع،عصرهوبعدعصرهفي

نأتعالىاللهفأسألوصدروردماكلفيواتبعه،وصدقهبهآمنمنتوفيقأعظم

،)2(.جودهوسعةبمنهوالأقوالوالأحوالوالأفعالالأخلاقفيبهللاقتداءيوفقنا

كتابهففي!نبوتهفيقالهماأسواأمار!نبوتهفيتالهماأفضلهذا

:النبوةخواصبيانفيقالجلد،فيلسوفالكتابهذافيف!نه،القدس"معارج

لقوةتابعة:ثانيها،العلميوالعقلالتخيللقوةتابعة:أحدها:ثلاثخواص"ولها

")3(.النفسلقوةتابعةوثالثها:،النظريالعقل

خالص.فلسفيبكلامالخواصتلكفييفصلثم

الأقوالتلكخلالمنالنبوةإثباتطريقةفيمضطربالغزاليانوالخلاصة

ثمةفليسوعليهخطاباتهتتنوععليهاوبناء،شخصياتهبتعددقيلإذاإلاالمابقة

وأ.يناسبهماولكل،للخواصيكونآخروخطاب،للعواميكونخطاب،تناقض

892.-592صالحوامالجام)1(

2/387.الدينعلوماحياء)2(

محمد!صيرة")ن:يقولثم،النبوةطريقهيالمعجزاتأنيقررحزمابنوهذا

معجزةلهتكنلمفلوحقأاللهرصولبأنهلهوتثهد،ضرورةتصديقهتقتضيتدبرهالمن

1/59.الفصل،لكفى!سيرتهغير

ا-05صالقدسمعارج)3(
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استقرالذيهوفيهمايكونوعليهالمتأخر،هوأالمنقذ(فيكلامهإنيقالأن

منكلنسستولذلكص)1(،994سنةفيألفهوأنهسيحاولا،الغزاليمذهبعليه

)2(.الغزاليإلىالأحوالبقرائن!نبوتهعلىالاستدلالمذهبوالإيجيالرازي

يفسرأنأرادلماأنهوهو"المنقذ(كتابهفيالغزاليعلىآخرإشكالويبقى

نزعةذوكلهوالكتاب،للصوفيةيحصلالذيالكشفجنسمنجعلهاالنبوة

بالذوقوالمشاهد(الكشفأشيئأمنهيرزقلمفمنأوبالجملة:قولهتأمل،إشراقية

فيهتتفتحآخرطورالعقلو)وراء:قالثم")3(.الاسمإلاالنبوةحقيقةيدركفليس

01)4(0.أخرىوأمورآ،المستقبلفيسيكونوما،الغيببهايبصرأخرىعين

منقريبآالغزاليمذهبجعلواالذينالباحثينرأيتبولارفضيجعلنيالأمروهذا

!)5(.نبوتهعلىالاستدلالطريقةفيالسنةأهلمذهب

:الرازيطريقة

:طرقبثلاثص!نبوتهاثباتفيمذهبهالرازيقرر

أ،الدينأصولفيالخمسون"المسائلكتابهفيبالمعجزةإثباتها:الأولى

وأصحابه:آلهوعلىالسلامعليهمحمدنبوةفي:الأربعونالمسألة9:فيهوقال

وفقعلىالمعجزةواظهرالنبوةادعى؟السلامعليهمحمدأانهو:عليهاالدليل

!)6(.اللهرسولفهوكذلككانمنوكل،دعوته

وسعحيث!والمتأخرينالمتقدمينأفكارمحصل9كتابهفيإليهاوأشار

مسالك:ثلاهلةفذكرقليلآنبوتهعلىالدليلفيالكلام

كلف!ن،وسيرهوأحكامهوأفعالهبأخلاقه!الاستدلال-2و،المعجزات-أ

لاأنقطعآيعلممما-مجموعهالكنالنبوةعلىيدللاكاندان-منهاطريق

سنين،عشرمدةعزلةفيمكثأنهفيهذكرحيث64ص"الضلالمن"المنقذ:انظر)1(

كل.994سنةفيالمذكورالكتابوألف

337صللايجيوالمواقف،157صللرازيوالمتأخرينالمتقدمينافكارمحصل:انظر)2(

-037

.05صالمنقذ)3(

53.صالسابقالمصدر)4(

255.صالغاليبلقاسمد.،الجاحظعندالاعتزاليالجانب:انظر)5(

64.ص)6(
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للأولأرجعهاقديكونوبهذاالأن!ماء،،الايحصل

فيهاوالاستقصاء،السلامعليهنبوتهأدلةمجامع)فهذهبهالبشارات-3

أ)1(.المطولاتفيمذكور

تابعه-التفصيلمنشيءففيها-!نبوتهإثباتفيالثانيةالرازيطريقةأما

قاماثم،المعجزاتفيكلهاالدلائلأدخلاأنهما؟وهي)2(اليمانيالوزيرابنعليها

قسمين:إلىالمعجزاتبتقسيم

ثلاثة"الحسيةإالمعجزاتفيوجعلا.عقليةومعجزات-2و.حسيةمعجزات-ا

:أقسام

صفاتهفيأمورأ-جى.ذاتهفيأمورآ-ب.ذاتهعنخارجةأمورآ-أ

يلي:ما("صفاتهمنوذكرا

ولوالدنيا،أمورفيولاالدينأمرنيلاكذبآمنهسمعماأحدأأن-إ

دماظهاره.نشرهفيأعداؤهلاجتهدواحدةمرةذلكمنشيءعنهصدر

بعدها.ولاالنبوةقبللاعنهمنفرآقبيحأفعلماأنه-

الخوفعظملىانبعدها،ولاالنبوةقبللاأعدائهمناحدعنيفرلمأنه-

الأمر.واشتد

امته.علىوالرحمةالشفقةعظيمكانأنه-

والسخاء.الكرمدرجاتأعظمفيكانأنه-

وقع.قلبهفيللدنياكانماأنه-

الفصاحة.غايةفيكانأنه-

يمكنهلاوالمزؤر،آخرهالىعمرهأولالمرضيةطريقتهعلىبقيأنه-

ذلك.

عنالبعدغايةفيوالثروةالغنىأهلمعكانوالسلامالصلاةعليهأنه-

لهموالتواضعمنهمالقربغايةفيوالمساكينالفقراءومععنها،والترفعالمطامع

.158-157صللرازي،والمتأخرينالمتقدمينأفكارمحصل:انظر)1(

الكيرالإماماهو:الثوكانيتالالوفلر،آلمن،عبداللهابوعليبنإبراهيمبنمحمد)2(

فيوتوحشتمث!يخ..هـ.775صنةفيولدالوزير،بابنالمحروفالمطلقالمجتهد

2/83.الطالعالبدر:انظربصنعاء،.ص084سنةماتالناصعنوانقطعالفلوات
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بهم)1(.واللطف

فيوالسببجدآ،بعيدوهذاالمعجزاتمن)صفاته!جعلاانهماويلاحظ

هـانفيها،قويدليلكلب!دخالقاماالمعجزاتهيالعمدةجعلالضاانهما،ذلك

جنسها.منيكنلم

عليهكان)أنه:المعجزاتفيالصفاتلتلكإدخالهماكيفيةإلىوانظر

منالقصوىالغايةفيالكريمةالأخلاقهذهمنواحدةكلنيوالسلامالصلاة

فكان،تعالىاللهمنالعصمةأهلغيرالخلقمنلأحدذلكيتفقولا،الكمال

")2(.المعجزاتأعظممنصفاتهفيذلكاجتماع

عليهااصطلحاولكنهما-حسنةبدلائل-الثانيالقسمفيفضلاإنهماثم

عليهاينطبقولا،بالمعجزاتلتسميتهامبررولا،العقليةالمعجزات9:بعنواناسمأ

.المعجزةتعريف

أوجزأالعقلية"المعجزاتأنهاصطلحافيماإليهذهبامائعديظهرولكي

يلي:فيماأنواعها

العلماءمنأحدأيخالطولمالعلوممنشيئآيمارسلمأنه...:الأولالنوع

وصفاتهتعالىاللهمعرفةمنبلغثم،الجهالةعليهمغلبتقومبينوظهر،ألبتة

...العظيمالمبلغهذاوأحكامهوأفعالهوأسمائه

شيءوقعولوبها،مشغولآولاعنهاباحثأيكنلمالبعثةقبلأنهقي:الثاني

منالأربعينبعدوالآخرونالأولونعنهعجزبكلامجاءثمعليهبهلطعنمنه

...واحدةدفعةعمره

المتاعبتلكتغيرهولم،الرسالةتبليغفيالأذىأنواع-جمن!تحمله:الثالث

نهجه.عنوالمشاق

ا!الدعوةصمتجابكانأنه!-العقليةمعجزاتهمن-:الرابع

ا!والإنجيلالتوراةفيع!بهالبشارةورود-العقليةمعجزاتهمن-:الخامس

فيوصدقهالغيوبعنكأإخباره-العقليةمعجزاتهمن-:السادس

الوزيرلابنالخلقعلىالحقطشار903،صللرازي،الدينأصولفيالأربحين:انظر)1(

97.-78ص

.السابقانالمصدران)2(
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)1(.ذلك

.المعجزاتقسمفيالدلائلتلكإدخالفيالواضحالتكلفويلاحظ

:الرازيعندالمرضيةالطريقة

نفسه؟عنفيهاويكشف!نبوتهإثباتفيالرازييرتضيهاالتيالطريقةأما

فيالنبواتكتابمنالثاني"القسم:فقالأالنبواتأكتابهفيقررهاالتيفهي

إ،الناقصينتكميلعلىالنبيئ"قدرةوهوآخرأطريقعنبالنبوةالقول!تقرير

نإ:يقولونالذين:أحدهما:فريقانبالنبواتالقائلينأن"اعلمفيه(:أويقول

،الأولالطريقهوا!ولأوهذا...صدقهعلىيدليدهعلىالمحجزاتظهور

والنحل.المللأربابعامةوعليه

:نقولأن:الثانيوالقول

هو3ماالاعتقاداتفيوالصدقالحقأنأولآنعرفأن

الخلقيدعوإنسانآرأيناثم،ذلكعرفنافإذاماهو؟الأعمالفيالصوابوأن

الحق،إلىالباطلمنالخلقصرففيقويأأثرآلقولهأنورأينا،الحقالدينإلى

فيهوالشبهات،العقلإلىأقربالطريقوهذا.الاتباعواجب،صادقنبيئانهعرفنا

الفلسفيةالمقدماتبعضوقرر-")2(بمقدماتمسبوقآيكونأنبدلاوتقريره،أقل

:شيئانالناطقةالنفوسمرض:فنقول،المقدماتهذهعرفتإذا9:قالثم-

الحق،علىالإقبال:شيئانوصحتها،الخلقعلىوالإقبال،الحقعنالإعراض

الناسمنالنوعهذامراتبأنذكرناوقد،الصادقالنبيئفهوالخلقعنوالإعراض

هذهإفادةعلىقدرتهكانتمنفكل،والنقصانوالكمال،والضعفبالقوةمختلفة

أضعف،البابهذافيدرجتهكانتمنوكلالنبوةدرجةفيأعلىكانالصحة

أ)3(.النبوةدرجةفيأنقصكان

تكميلعلىعندهتدلالخاصبتفسيرهالقرآنمنبآياتقولهبتأييدشرعثم

أشرفالطريقهذاأنالرازيويرى،والعمليةالعلميةقواهمفيللآخرينالأنبياء

الوزيرلابن،الخلقعلىالحقدايثار031.صللرازي،الدينأصولفيالأربعين:انظر)1(

82.-81صر،

163.صالنبوات)2(

168.صالابقالمصدر)3(
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)1(.تفسيرهفيالطريقةهذهقرروقدالمعجزةطريقمنوأكملوأعلى

بهايأتيالتيالثمرائعفهذه؟الفيلسوفرشدابنمنمأخوذةطريقةوهي

الذيبالطبيبالنبيئرشدابنويمثل،النبوةعلىقطعيةدلالةتدلالتيهيالأنبياء

فلا،دمالاطبيبفهواستطاعفان،للمريضإبرائهطريقعنطبيبأنهئغزث

)2(.الشرائعوضعطريقعنصدقهميعلمالأنبياءفكذلك

خلالمنالإسلا!ينالفلاسفةطريقةإلىالميلواضحالرازيانوالحقيقة

.أ!النبواتكتابه

الذينالمتكلمينأشهرهم،والرازيوالغزاليإالجاحظ؟وهمالثلاثةهؤلاء

منبدلاآخرينعقمينمعناوبقي،المعجزاتطريقعنمختلفآطريقآاختطوا

وأما،الماتريديمنصورأبو:وهوالباحثونأغفلهقدمنهماالأول:عندهماالوقوف

الماتريدي.منصوربأبيولنبدأ،الماورديفهوالثاني

الماتويدي:طريقة

نبوته!إثباتفيطريقةالمتكلمينأفضلالماتريدي)3(منصورأبوئعد

بعدهمنتلاميذهولكن،السلفطريقةمنكثيرآتقتربعنهممختلفةطريقةوهي

المسألة،هذهفيشيخهممنهجعلىوخرجوافيهاالمتكلمينمذهبذهبواقد

التالية-الأوجهخلالمنءحي!نبوتهإثباتفيالماتريديمنصورأبيطريقةوجاءت

:-منهاواحدوجهفيمحصورةغير

معدنه،وطيب،والخلقية،الجلقيةصفته؟خلالمنءجميروجوهرهبذاته-ا

:المقامهذافيقالهومما.أحوالهوقرائن،صورتهوجمال

عنهعرفتولا،قطكذبعليهئؤخذولم..زينبكل،أتعالىلاوزتنه

،يماريولايداريلا...سوءأخلاقهفيولافرار،أعدائهعلىمنهولا،هفوة

عليهعوتبالذيبالمحلالإشفاقفيوكان،لنفسهينتصرولافحشآيعرفولا

185.صأيضألهوالنبوات،123-17012/الرازيتفسيرانظر)1(

24.صالمقالونصل134-912صالأدلةمناهجعنالكثفانظر:)2(

محلةماتريدإلىنمبة،الماتريديالسمرقنديمنصورأبومحمودبنمحمدبنمحمدهو)3(

هـ333صنةتوفي،المعتزلةعلىالناسأثدمن،الماتريديةفرتةمؤسسسمرقند،قرب

الحربياللهعوضبنأحمدوتقويمأ،دراسة،والماتريدية2/935للمقريزيالخطط:انظر

-."..-.-114001-39ص
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أقاطر:أ!تضتعونبضاظيمآدتةإنض!زلغخميهئمتقمئكتذهمي.قلآ.).:بقوله

التحزنوفي3،،الئحغزاء:أ"!ئؤيخينييهؤنؤأآلأقص!كتيئأتضقك:وقوله8،،

ؤ،يآدتيماالآ!تزئؤقاأؤأضحبز:بقولهوعصمهالثهوصفهكماالخلقهلاكفيهبما

إثقذ:وقال127،:التحلأ"لمخروبئئتاضتؤتثقؤ،غلنينتخزن

يآئمؤيخينخمئحمصلمىتخضماخمئ!عزيزآنئمي!تمئقزمئوهجآةئحئم

عليهعرضوقدلغد،شيثآيدخرولم..128،.:التوتةأ!،زوهـزجص

بل،فيهأجابفماقليلأيداهنبأنوالرياسةالدنيامتاعمنفيهيرغبماأعلا

فلمالخلققلوبفيبالرعبالثهكرمهحتى،والساداتوالملوكالأقوياءدلهعادى

نورهإطفاءعلىآراؤهماجتمعتوما...خافوهإلاالحربفيإليهميقصديكن

."إا(...ظهورأإلاازدادفماأثرهوطمس

وتسليمالشجر،واجتذابالقمر،انشقاق:منهاوذكر:الحسيةالآيات-2

021(.0.البشرمنالكثيرالماءوشربهمالحجر،

)3(.عقليةآيةواعتبرهالكريمالقرآن-3

العقليةالآياتكالبآيقرنانهلهيحمدالذيمنهجهومن،العقليةالآيات-4

:فيقول،القرآنمنبدليلهاعنده

:وجوهعلىفهيالعقلية)واعا

فيمثلهبوجودالعادةعلىمستمرآكانبلمستغربأيكنلمأمرهأنأحدها:

بآلحتيآزممقتك)إتآ:تعالىقال.وهلةأولفيعليهالردوجهيبطلفلذلك،الأمم

زسئقناآزعمقآإثم:وقإل24،أقاطر:!،تييرييهاضلآالأأت!ين2نؤتديرأت!يثغا

يؤتونلىلقؤ:اقبماآصاديثوجحفتفزتغف!اتضهمبمتغتاكذبؤزش!وف!أتةجآتالمتة!

4،.4:المؤمنونأ!،

مع،العلمودروسفترةزمنكانإذإليهالحاجةوتتمجيئهموافقة:والثاني

الثهقالالهدىنهجعنأهلهزوالعندالهدايةأسباببمعاقبةاللهعادةجزي

!فئتمئتا!ييراثكتمئتتنرممو"لنالجئممجاتذآلحتنىأيكأئد:تعالى

-202صخليفاللهفتحد.تحقيق-،باختصار-الماتريديمنمورلأبيالترحيدكتاب)1(

.402

السابق.المصدر)2(

السابق.المصدر)3!
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ؤصيسينؤرأطوينىمجلا!مقذتحثزع!ؤتفثوأالصتنىينئخفؤت

.،51:القائدةأ!!مبب

أسبابعنجنسهلخلاءإليهالحاجةبموضعفيهمالمبعوثكون:والثالث

قىتمعيشفئمؤئربههتمةاتنإءلخنهخشلىاءئتهغزصئولاأقإتتنفيتقثآلدى)ئؤ:بقولهالعلم

2،.:الخفغةأأ!ئايزض!قليليئفتلينتمنؤاقانؤالحكتةأئيهتنب

للخلق؟الأماكنأظهرفيكونه:والرابم

تغؤئلىزحؤقاؤمنا!لفرىأتمثنملىزغري!قرةانماإلكأؤضتآ)كذيذ:تعالىقال

..7(.:الشورىأ!!ألمت!عل!فيؤفيندقلختزفيفيريقييةزديتلاتجئع

نشأأنه؟منها:النبيأحوالفيبماحاجهمثم،أحوالهمفيبهحاجهمفيماوهذه

قدكانكتبلهمكانوما،قومهيفارقلمأنهمع،دراسةولا،كتبلهميكنلمقومفي

مكانهيجهللاطارئعليهمطرألوتلكضمنفيكانثم،دراستهافيالارتياضلهسبق

تقثأوقوله96،:المؤمنونأ"!ئبهروصتت!قهئمرمموتمئمئغرفؤأثزإآش:قولهوذلك

آتقفمةإنتأض!بزهذاقتل!ينتؤفكؤلاآشاتغقئهآبهتقاإثكنؤيهآألقتىآنبآيق

ولذلك...الكتبعنيأخذلاوالأمي،أميآنشأوقد94،،:أفود،!صلفئتقين

...6،:الأعلىأ،!تنى+تلآإت!ئيرئك:تعالىقالالقرآنحفظمنتعجبهماشتد

وتعاطيالكلامبنظمالتشاغلعمرهسالففيعنهئذكرلمأنهوايضآ:

أنهدليله،بارتياضهالمعروفينعنهئعجزمالهيتهيأانمثلهعنيمتنعثم،ضروبه

خمأنواقلأقتزلاتقولؤنأآتم؟لهمقالبقولهقيللمابل،ذلكمنبشيءئطعنلم

38،أئونس:!أصلىيينكن!ئمإنألئ!خمفىئنأتمتالغتصمقوأدغوأثقبسمورؤ

تقؤئبماقاألتةث!اةثؤإئل:تعالىاللهقالفيهإظهارهعليهبدعواولمسكتوا

أ!تغقلوئأفلآقئلأ،ئنعمرفيحخيثتفقذبهإرلبهمؤلأغيت!ئم

16(.:أئونس

تركفييعذرهممايجدونهل،أحوالهبتأملامرهمتعالىاللهأن:وأيضآ

تقوئؤا%نبؤحدآعنهكمإئمآئل!!تعالىاللهقاليجدوا؟فلم؟إليهالاكتراث

يذئئئنلكمنذير!لأمموانجئ!ننبم!احبكرماتقئ!%ثزؤفر!ثتئيئم

46،.أشت!:!"ثمدبرغذاب

فيوجدوامافيهيجدونهلأنأمورهفيالنظرإلىدعاهممماوأيضآ:

المطامععليهعرضتبلالدنيا،لنيلللملوكالتصديمنالكلامبصنعةالمتسمين
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ليعلم،ذلكإلىيجبفلمالبثر،يعزلديهممادينهعنليرجعوالرياسةالثروةمئ

ماعلىإنهالملاذ،عنالنفسوكف،الهوىمخالفةفيهماعلىالمستمرةباطبيعة

)فل:وقالالدنيا،حطاممنشيءإلىالميلدون،كرامتهلداروكرمهالثهراضه

86،.:أص!،أكعكفينيقآنأؤقماثخيريقتخهآمتيه!تآ

ماباحسنتمكسهليعلمواالأديانفيالنظرإلىبالدعاءحاجهمماوأيضآ:

ؤجدئميضابأقدئجنئكرآؤتؤئل!!:فقالمثلهاختيارلزومفيهمما،العقولفي

يرلآقلأتلوقال24(:الزخزف1،!بهيرونبرءازشلمضلهمأإئاق!،اةابأةتملج!

ؤلافمئأير.لئثيئرؤلاآلئةإ،لفئدآلأوتئميمبينتاتموآبمصاتةءإكتعاتؤ(آجمب

آلأ!،كسيموئبألاأشثهواققولو(تؤثؤات!نألتيماثرلزينآزبابمتفضائقفحناشتجد

دلائلإلىعادثم،القرآنإعجازمنوجوهإلىتليلآتطرقثم64،،)1(:!زان

:فقالعقليةأخرى

اللهإذ؟وحادهشاقهمنيبصره،حجتهويفلحدعوتهيظهرالذي"التأييد

لماثم،الردىمنلينقذهمالعبادإلىالدينآثارمنطموسأوانفيبعثهررحالى

ليقوي،والتمكيننصرهعنيخلهلمالجسيموالخطب،الجليلالمقامهذاأقامه

الختؤؤنيةاقنو(ؤالدينىزسم!ناثتنص!رأ،تا:بقولهالمقاممنأكرمهبماعليهسنته

ألتةإتؤربم!لى7،ظفألته)صتمي51(أغافر:!"آلآسثهدتقوموئيزتمأدتا

لهكانثم.المرسلينلعبادهكلمتهسبقتوبمثله21،:المخادلةأ!!!ثيزتيرئ

ولولاوالنصر()2(الغلبةلهووعد،كافةالناسإلىبعثأنحالخصوصمنأصأ

قبله.منعلىبحثهلجدةمنهالنقللواصلتكلامهطول

ع!نبوتهإثباتفيبحثهختمقدمنصورأباأنإلىهنااشيرأنوأود

فيها:يقولطبمحمديؤمنولمبالأنبياءيؤمنلمنحسنةججادلة

معنىإلىأشارواف!ن،سلفهمبهأقرأوبهأقروالهالذيالمعنىعن!نسألهم

محمد!نبوةفيألزمناهمالنبوةتوجبالتيالمعانيمنانهذلكتحقيقعلى

لمالآياتبظواهرتعلقوادان...مختلفةالآيةكاثتدان،بعينهالمعنىذلك

0()3(0.والرفعةالأعجوبةفيلمحمدالذيمثللأحدجدوا

702-402صخليفاللهفغد.تحقيق،الماتريديمنصورلأبيالتوحيدكتاب)1(

258.صالسابقالمصدر)2(

021.السابقالمصدر)3(
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ولم،كلهالسابقكلامهفيمعجزةكلمةيستعمللممنصورأباأنويلاحظ

،..حجة،آية:مثل،الشرعيةالألفاظاستخدمبل،تعريفأوشروطعنيتحدث

،النبوةإثباتفيالمعجزهعلىالاقتصارعلىيصرونتلامبذهجعلسببأاعلمولا

هوالنبوةتقريرفيخالفوهممنالمتأخرينمذهبأصبححتى،مذهبهويخالفون

)1(.الماتريديةمذهبعليهاستقرالذي

:الماورديطريقة

علىالدالالمعجزهوأممهمعلىالأنبياء"حججأنقررفقدالماورديأما

،)2(.صدقهم

لاخصالمنالبشرعادةخرقماأفالمعجز:قالللمعجزتعريفهوفي

اختصاصهعلىتصديقآبها،خصهتعالىاللهأنعلىتدلإلهيةبقدرةإلاتستطاع

غموض،خصالأمنقولهوفي،)3(نبوتهادعاءنيصدقهعلىدليلآفيصيربرسالته

منها.مرادهيبينلم

بندتحتالمختلفةالدلائلجميعبحشدالمتكلمينطريقةعلىقامثم

اثباتعلىالدليلإقامة"يتعين:قالجم!نبوتهإئباتأرادفلما،المعجزات

وشواهدمتنوعةاعدادعلىيشتمل...أنواعأيتنوعفحجاج؟الدليلواما..،نبوته

مابحسبمتناظرةوالبراهينمتغايرةالحججلتكونبينهاتعالىاللهفزقمختلفة

نمزئأيهدئث:تعالىقالكما،الإجابةأسبابمنورآه،المصلحةمنعلمه

أأي:بقولهالآيةفسرولكنهجدآ،جميلكلامهناإلى501،)4(:الأنغامأآلأتمتى،

تجريلائحةأمارةويعضها،قاطعةحجةبعضهافكان؟المعجزاتفيبينهانخالف

ل!نذارتكنلمو)ن،الكثمفبعدوتحجالضعفبعدفتقوىقاربهاماأحكامعليها

لحج()5(دل!لعنالمغنحهالحججدواطعمنبانفرادها

ينقسمفقدالعادةخرقمنذكرناهبمامحدودالمعجزأنتقررأداذا:قالثم

عنه!وردماسائرادخاليحاولهثاومن"أقسامعشرةعلىالحادةعنخرجما

44.صالنسفيالمين،بيوالتمهيد،79،صللبزدوي،الدينأ!ولانظر:)1(

28.صالنبوةأعلام)2(

السابق.المصدمر)3(

55.صالنبوةأعلام)4(

السابق.المصدر)5(
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بابآ،عشرخمسةفيالنبوةأعلامأوردولقد،العشرةالأقسامهذهفيدلائلمن

والعشرين.الحاديإلىالسابعمن

الستةالأبوابالمعجزاتعنمنهاخرجقدانهيظهرفيهاالتأملوبعد

بالقوةدفعهافي-المتكلمينطريقةعلى-جهدهقصارىيبذلولكنه.الأخيرة

.المعجزةمظلةتحتلتكون

قيل:أف!ن:قالفضائلهوكمالأخلاقهشرفعنتحدثلماأنهذلكومن

عؤلولا،أمتهعلىبهااحتجبنبييسمعولم،نبوتهعلىدليلأفضائلهفليست

فيعلمالعادةيخرقبمعجزيأتيحتىفيهايشاركقدلأنهرسالتهقبولفيعليها

معجزاتها،منيكنلملانأماراتهامنالفضل:قيل.بالفضللانبيانهبالمعجز

،الكذباجتنابالفضلكمالمنولأنكالمعجز،فصارمعوزالفضلتكاملولأن

،للصدقموجبآالفضلكمالفصارالفضلبكاملالنبوةادعاءكذبمنوليس

أ)1(.الرسلدلائلمنيكونأنفجاز،القوللقبولموجبآوالصدق

القناعةبأننجد!نبوتهإئباتطريقةفيالمتكلمينلآراءالعرضهذاوبعد

ولكن،المعجزاتفيحصرهاوعدمدلائله!تنوعفيمتوفرة-اكثرهمعند-

غيرالمعجزاتفيبحصرهاالقائل-عندهم-الراسخالأصلنقضفيالجرأة

من!نبوتهإثباتعلىالواضحةالدلائلسائراعتبارإلىخفهمفعمد،متوفرة

عنها.الإقلاعالصعبفمنترسختاذاالبدعةشأنوهكذاالمعجز،قبيل

202.صالنبوةأعلام)1(
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الثافيالمطلب

ص!نبوتهألباتفيالعقلانيةطريقة

بالمناهجالمتأئرالعقلتحكيمعليهيغلباتجاههو؟المعاصرةالعقلانية

الشرعية،النصوصعلىالمناهجتلكوتطبيقالتجريبيةالحسيةالعلومفيالغربية

أهواءهم-تخالفالتيالشرعيةالنصوصردالاتجاههذاإفرازاتمنكانولذلك

.الضالاتجاههميوأفقباطنيبأسلوبولوتاويلهاأو-سبيلآذلكإلىوجدواإن

الفترةتلكفيجمععنهتحدثتالتيالكتبعناوينعلىسريعةوبنظرة

)1(.الغربيالفكرسطوةأماموالضعفالذلمدىعنصورةتعطيك

الإسلاميالعالمعلى-بعدهوماالاستعمارعصرفي-السائدةالموجةإن

نبيعنكتبهمأومقالاتهمينشرونالذينوالكتابالمثقفينمنطبقةأفرزت

بالقرآنالنبوةإثباتعلىوالاقتصارالمعجزاتإنكارمنحىتنحوع!الإسلام

بصفتهجمروالرسولعظمةبإبرازيهتممنومنهم-لمج!رو،لهالثصخصيةوالصفاتالكريم

العلميةبالاستدلالاتمتأثرين،آسرةمؤثرةوشخصية،فريدةبعبقريةتميزإنسانآ

المعجزاتعنالحديثدون،الحسيةالعلومعلىالمطئقةالغربيةوالمناهجالحديثة

محاولين!،نبرتهعلىالاستدلالفيعليهاالمسلموندرجالتيوالدلائل

التجريبيالمنهجطغيانبسببوذلك،بالمعجزاتصلةلهماكلعنءلمج!تجريده

.رضوانفتحي"،الأعظمالثائر"محمدكتاب-:الكتبتلكعلىالأمثلةمن)1(

لبيب؟؟؟،،!!!الأولالعالميالسوبرماناللهعبدبنمحمدالعربي)الرسولكتاب-

الرياشي.

الثرتاوي.الرحمنلعبد،،الحربةرصول)محمدكتاب-

الحقاد.محمودلعباسمحمد،،أعبقريةكتاب-

.محمودحلميمحمدححمد"،"ديمقراطيةكتاب-

شلبي.محمودمحمد،،"اشتراكيةكتاب-
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لمحمد6محمد)حياةكتابخلومننعجب!*ولهذاكلها،العلومعلىالحسي

قدالعقليالاتجاههذاوأصحابالقرآنسوىالمعجزاتذكرمن)1(هيكلحسين

إلىبحاجةتعدولمالرشدسنبلغتقدالبشريةان:تقولهذامةبفكرةأخذوا

)2(.بالمعجزاتالإقناع

الملصمين:قولمقالنقيضىعليالعقلانيةقول

العقلقدسواقدالمعاصرينوالعقلانيينالمتكلمينمنكلآأنمنبالرغم

،المعجزاتموضوعفيبينأاختلافآاختلفراأنهمإلاالأولمصدرهموجعلوه

العقلانيينعندوالمعجزات،النبوةاثباتفيالعمدةهيالمتكلمينعندفالمعجزات

بكلمنهايتنصلواأنيحاولونإنهمبل،عليهيعؤلالذيبالدليلليستالمعاصرين

ومدىالشخصيةالنبيئصفاتسيماولاالدلائلمنغيرهاعلىويعتمدون،طريق

العالم.فيثأثيرها

إثباتهاوطريقةالنبوةلمعنىالعقلانيالاتجاههذاأصحابتفسيرأنوالحقيقة

النبيئ،ذاتمنتصدر،!)نسانيةظاهرةأنهاعلىالنبوةيفسروناذالحجبيثيرأمر

!إ)3(.الحياةواقعفيوالتغييرالتأثيربهايستطيعالتيالفذةعبقريتهومن

دانالاتجاههذاأصحابمستقدالقديمةالفلسفةيدتكونأنهناوأستبعد

النزعةهذهحركتقدالفجةبماديتهاالحديثةالفلسفةيدتكونأنأستبعدلاكنت

العقلانية.المدرسةأصحابنفوسفي

والمعراجوالإسراء)4(كالوحيالنبوةحقائقيفسرواأنيحاولونإنهمحيث

المجمعأعضاءمنمؤرخ،صحفيكاتباهـ(376-)1312هيكلسالمبنحسينمحمد)1(

107.صالأعلاممعجمانظر:.بمصرالدولةرجالومن،اللغوي

والوحي72،-71صوجديفريدمحمد؟والإصلامالمدنية:فيالفكرةهذهتقرير)2(انظر

.915-1/1155المناروتفسير07،-62صرضارئيدمحمد؟المحمدي

143ص)قبالمحمد،الدينيالتفكيرتجديد:انظر)3(

،بحيدةبأمثلةالغربإقناعإلىلجؤواالفترةتلكفيالوحيحقيقةعنتحدثواالذينكل)4(

الكلامأننرىلأنناجدأصائنأالزمنهذافيبالوحيالقبرليكونأنالواجبمنوكان

هذانشاهدكناف!ذا،تحقللاأجهزةطريقعنجدأبحيدةص!افاتومنالفضاءعبرينتقل

خلقذيبث!رإلىكريمملكلهوالناقلالوحيحقيقةينكرمنينكرفكيفعيانآالأمر

لحكمه.معقبلايثاءمايفعلوالله؟.عظيم
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المادية.الغربيةللعقليةخاضعأتفسيرآالمعجزاتوسائرالقمروانشقاق

:ونماذجأهثلة

قوله:المعجزاتمنموقفهتبينالتيأقوالهومن،وجديفريد-

الطبيعية،للنواميسبالخوارق-الأنبياءعصوريعني-النبويةالعصورأتمتاز

حملفيتأثيرأقوىلهاكان،القبيلهذامنحوادثبذكرملأىالأديانفأساطير

وقد،أيديهمعلىحدثتالذين،للمرسلينالإذعانعلىشهدتهاالتيالثصعوب

جميعفيالدعوىصاحبتالمحمديالعصرفيالقبيلهذامنأمورحدثت

أقصدولستنوعها؟منصبقماكلمنأثرآوأجلشأنأأعظموكانتأدوارها،

مماإليهاوماالقمر،وانشقاق،الغمامةوتظليلالصدر،شقمنالناستناولهمابها

ولكني،منهفهمماغيرإلىتوجيههيتأتىومما،محسوسبدليلاثباتهيمكنلا

منأقلفيوس!محمديدعلىتمتالتيوالاجتماعيةالأدبيةالانقلاباتتلكأقصد

وقد...الطويلةوالآمادالعديدةالقرونالأممفيأمثالهاأعوزوقد،قرنربع

ناحيةكلفينسرفلاأنعلىالسيرةهذهفينكتبهفيمانحرصأنناقراؤنالاحظ

منبشيءولوحتىالعاديةبالأسبابتعليلهايمكندامماالإعجازناحيةإلى

ثقةالعلميالدستورعلىوالمحافظةالتثبتفيالمبالغينلمذهبمسايرة؟التكلف

الأعلىلمثلهاصحيحةصورةفيهتجدولاالمثقفةالنخبةتحترمهلابحثآبأنمنا

الخدمةمنمنهقصدماالىيؤديأنيمكنلاوتحليلهاالمسائلعرضفي

،)1(.العامة

وامكانالنبوةصحةعلىالمنطقية"الأدلةقائلأ:النبوةإثباتفيطريقتهوذكر

الفلسفةف!نبها،تقتنعانعليهايصعبالعصريةالعقليةولكن،كثيرةالوحي

الروحاني،العالموجودونفت،النبواتعلىجمةشبهاتأثارتقدالمادية

تسربتوقد،وأساطيرهمالأقدميناوهاممنإليهوششندفيهيقالماكلأنوادعت

مسألةيعالجمنعلىوجبولذلك،عدةمصادرمنالناسعقولإلىالفلسفةهذه

بثرط،العلميةالأدلةإلىالمنطقيةالأدلةمنالاستنادعنيعدلأنوالوحيالنبوة

الأزهر،؟امجلةفي،والفلسفةالحلمضوءتحتالنبرية)اليرةبعنوانلهمقالآانظر:)1(

صريصلمصطفى،الفصلالقولعننقلأعحصر،الحاديالمجلدالابع،الجزء

.01
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")1(.العلميالأسلوببحئهاعلىسرىيقينيةأمورعلىمبنيةتكونأن

كانتمعينةلمرحلةمناسبةكانتالمعجزاتأنكتاباتهفي-دائمآ-ويكرر

بالأدلةفمحمدجاءرشدهابلغتلماولكن،الطفولةمرحلةفيفيهاالبشرية

)2(.والعلميةالمنطقية

،!معجزاتهمنمحمد،)حياةكتابهخلافقدهيكلحسينمحمدوأما-

وفيه!،بهالتعريفبالكتابالمقصودأنمنبالرغمفقطالقرآنإلىفيهوأشار

)3(.المسلمينلغيرخطاب

محمد""حياةلكتابتقديمهفيأ4(،المراغيمصطفىالنهجهذاعلىوأيده-

الوحي9:كتابهفيرضا)5(رشيدمحمدعنهودافعبلأيدهكما-

أ)6(.المحمدي

يثيرمافيهصنعفقدمحمدأ)عبقريةوكتابهالعقاد)7(محمودعباسأما-

ولم"عبقريته(،سماهبماواعتنىءجم!محمدنبوةعنالحديثأكفلحيثالعجب

عمامغنيأمستقلآأمرآجعلهابلنبوتهدلائلإلايضافامرآالعبقريةتلكيجعل

دعوةلأنهاالإسلامدعوةنجحت"إنما:قولهالصددهذافيأتوالهومن،سواه

انظر:.منطقيآ؟يكونولاعلميأالدليليكونكيفأعلمولا.ص09السابقالمصدر)1(

1/122والعلمالعقلموقف

72.-71صوجديفريدمحمد،والإسلامالمدنيةانظر:)2(

51.391،،13صمحمدحياة:انظر)3(

باحثاهـ(364-)8912التزاغيالمنعمعبدبنمحمدبنمصطفىبنمحمدهو)4(

الأزهر،الجامعمشيخةتولواممن،والإصلاحالتجديددعاةمنبالتفسيرعارف،مصري

797صالأعلاممعجم-الصعيدفيجرجامن-بالمراكةولد،مصطفىبمحمدعرف

ونشاولد،النسبالحسينيالأصلالبغداديالقلمونيخليفةر!اعليبنرشيدمحمد)5(

من،الإصلاحرجالوأحدالمنارمجلةصاحباهـ(354-)1282بالشامبالقلمون

707.صالأعلاممعجم:انظر.والمسيروالتاريخوالأدببالحديثالحلماءالكتاب

الثاني،المقصدالثانيالفصلرضا:رشيدلمحمد"،المحمديالوحيأكتاب:انظر)6(

.الخاصوالفصل

،مصري،الأدبفيإماماهـ(383-)6013العقادمصطفىبنإبراهيمبنمحمودعباس)7(

نعتولأجله،طرلقامتهفيالصوتأجشكان،متنوعةفنونفيكثيرةمؤلفاتله

بالعملاف.

383.صالأعلاممعجمانظر:
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وموافقة،ربهبعنايةلهاتهيأداعبهاوقام،الحوادثلهاومهدتالدنيا،طلبتها

.!)1(..العقلينكرهاخارقةإلىبناحاجةفلا...وصفاتهاحواله

الردفيكتبآ)3(وخصص)2(صبريمصطفىالفكرهذالأصحابتصدىوقد

مع،العادةغيرعلىالعبارةفيالعقادمعتلطفولكنهفيها،عليهمواغلظ،عليهم

)4(.الكريمالقرآنإعجازإلىيشرلمأنهسيماولاالسابقالنصفيجاءلماإنكاره

رسولآمحمديكنلم"لوقائلأ:عبارتهفيفيشتطخالدمحمدخالدوأما-

ذاتمنلتلقىربهمنالأمريتلقلمولو...الرسولمستوىفيإنسانألكان

،)5(!إ.ضميركفييعتملمابلغالإنسانأيهايا؟نفسه

وجبريلوالملائكةالوحيذكرألسنتهمعلىيجريأنعنحيدةهذاكل

المتطور)6(.العصرمفهومعنبعيدةزعمهمفيالأمورهذهوكأن،والمعجزات

الغربيالمنهجضغطتحتالمعجزاتشأنتهوينفيعليهوقفتماوأخطر

موسىبهاأيدالتياللهلآياتالقرآنحكايةإولولاالمنار:تفسيرفيجاءما

لأن،وأسرعأعمبهواهتداؤهمكثر،عليهالإفرنجأحرارإقباللكانوعيسى

أ)7(.العقلوموافقةوالعلمالعقلعلىبنيقدأساسه

الو!:للرسولالقرآنغيرمعجزةوجود)8(جاويشالعزيزعبدوينكر-

25.صمحمدعبقرية)1(

انظر:.الأصلتركي،باحثفقيه،الحنفيةعلماءمنص(1373-)1286صبريمصطفى)2(

842.صالأعلاممعجم

واحدمجلدوهو"،يؤمنونلاوالذينبالغيبيؤمنونلاالذينبينالفصلاالقولكتابه:ومنها)3(

.،ورسلهالعالمينربمنوالحالموالحلمالحقلأموقف:الضخمالآخركتابهمنمخصر

12-13.محمدصعبقرية)4(

.9صمحمد)نسانيات)5(

.143صإقباللمحمد،الدينيالتفكيروتجديد،441/والعلمالعقلموقف:انظر)6(

62.المحمديالوحيوانظر1/1155المنارتفسير)7(

الدين؟تجديدمفهوم:نيخان"احمد"سيدالمعجزاتنفيفيمنهأخطرمثالأوانظر

128.صسعيدبسطامي

بالأدبعلمله،الكتابمنخطيباهـ(347-)3912جاويشخليلبنالعزيزعبد)8(

صالأعلاممعجمانظر..الأصلتونسيبمصر،الوطنيةالحركةرجالومنوالتفسير،

418
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اللهلأمدلهاالخنوعمنالمعانديفرلاالتيالبراهينمنالصادقةالمعجزاتكانت

هذهأنعلمهولكنضروبها،منالحصربهايحيطلابماولأيده،رسولهبها

يبنولهذاوعلوآ،بغيآأنفسهمواستنكرتهابها،فظلمواقبلهمبمننزلتقدالآيات

بالمعجزةإلاالدينهذايؤيدأنأبىوتعالىسبحانهاللهأنووضوحصراحةفيلنا

الكريمالقرآنهيتلكمعارضتهاعلىمعانديقوىولا،فطرتهتنافرلاالتي

،11(.نفسه

بقوله:كلهمهؤلاءعلىصبريمصطفىويرد

علىمعجزتهولقصرون،الكونبةنبينامعجزاتعنيتنازلونالذينليعلمإثم

موافقتهموتفضيل،المستشرقينمنوالخوارقالمعجزاتلمنكريإرضاء،القرآن

فلابهوأعجبواإليهمحببمهماالقرآنأنمعارضتهمتجشمعلىالإنكارعقليةفي

يطمعوقد،فمحمدنبوةبهاتثبتمعجزةاعتبارهمبلغواعجابهمتقديرهميبلغ

علىأنزلهالثهكلامانهأماالبشر،وضعهالدنيافيكتابافضليعدوهأنمنهم

منكريقبلهلن،الكونلسنةخارقفأمرالنبوةمعجزةلهليكون.أنبيائهخاتم

.والخوارقالمعجزات

ينكرونمحمد،)حياةمؤلفمعاليوفيهمالمسلمينمنأناسداموما

مخالفةأيضآلكونهابلالصحيحةالرواياتإلىاستنادهالعدملاالكونيةمعجزاته

المستشرقينمنينتظرفكيفالعقللمقتضىمخالفة،للعلممخالفة،الكونلسنة

نأأعني،الخارقةالمعجزاتمنأنهعلىالقرآنيقبلواأنبالإسلاميدينونلاالذين

وتقاومالداء،أساسيداوىانإذنفالواجبمحمد،سيدناكلاملااللهكلام

جباهها")3(.منالمنكرينحملات

كررحيثعمارةمحمدد.؟نفسهالطريقينحونالذينالمعاصرينومن

بلوغبعدأما،الطفولةدورفيزالتلاالسابقةالأممأنمنالسابقةالمقولة

فقط،الواجبهوالقرآنمعجزةالخالدةالمعجزةعلىالاعتمادفإنرشدهالإنسان

،والجزئيات،بالتفاصيلتهتموعقائدهاالسابقينالرسلشرائعأكانت:وقال

في،والأساسالمرجعوالمثصاهدةالطبيعيةوالخوارقوالمأثوراتالنصوصوتجعل

بماالخواصتلكارتبطتولقد،والرسالاتالشرائعلتلكالاعتقاديالهيكلبناء

.148صوالحريةالفطرةدينالإسلام)1(

111.-4011/والحلمالعقلموقف)2(
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فلقد،الأزمانتلكفيتطورهدربعلىالإنسانبهايمرالتيالمرحلةاقتضته

الشريعةفيأما.والنضوجالرشدسنتبلغلمأوطفولتهادورفيالإنسانيةكانت

سنبلغالذيالإنسانتهديالإلهيةالسماءلشرائعختامأجاءتالتيالإسلامية

هذهفيأما،الدينيومحتىالصوابإلىبيدهوتأخذ،نضوجهومرحلةرشده

منولايديهبينمنالباطليأتيهلاكتاب؟علىالإلهيالهدىاعتمدفلقدالشريعة

مسيرتهدربعلىالإنسانبلغهالذيالتطورولهذا.حميد.حكيممنتنزيلخلفه

نحوعلىالشريعةهذهفيللعقلالعاليالمكانكانالإسلامشريعةجاءتعندما

الشرائعوفي.السلامعليهمحمدأمةتقدمتأمةاوسبقتها،شريعةفييحدثلم

علىتحتجماأكئرتحتاجومثحاهدةطبيعيةخوارق؟المعجزاتكانتالسابقة

وثيقةجاءتقدالكريمالقرآنمعجزةف!نالإسلامشريعةفيأما..الحضور.

المتشابه،منالمحكميميزفيها،النظرسبيلفهو.والرشيد.الراشدبالعقلالصلة

01)1(.0.ويؤولوششنبطالمحكمالىالمتشابهويرد

ويؤولهاالقمرانشقاقآيةرضارشيدمحمدامثالينكرأنلهيؤسفمماوإن

ومتبعيالفكرمستقليوئنفرالاسلامعقائدمنيجعلهاأنله"ليس:قالحيث

منهأ)2(.المسلمينوغيرالمسلمينمنالدليل

رشيدمحمدينكرهاالتيالمعجزةالآيةهذهفإن؟ويصميعميالهوىوهكذا

عظيمةآيةهي،وظهورهبالحقوأولوها،وكيرهالرازيأنكرهاأنوسبقرضا

لمفلوالعيد،كصلاةالجامعفيبهايقرألمجساللهرسولكانوقد؟باهرةومعجزة

بمكة،مستضعفونوهملإنكارها!الرسولأصحابلسارعحقيقيةمعجزةتكن

وقد!،محمدبهجاءالذياللهدينسبيلفيشيءبكلضحواقدلكونهم

فيماديمطمعأيهناكيكنولمبها،آياتهاونزلتبمكةالمعجزةتلكوقعت

ع!أصحابهلبادرالقمرينشقلمفلو،محاصرينمعذبينكانوابلبالإسلامتمسكهم

باطلدينسبيلفيالأذىتحملفيمصلحةلاإذالإسلامعنوالرجوعبالتكذيب

مشركوينشرهاالإسلامرسولفيمنقصةالآيةتلكولأصبحت،عليهميكذب

وقوعتحققعلىيدلممايقعلموهذا،اللهدينعنبهاليصدوانهارليلقريش

.المعجزةتلك

157.-156صعمارةمحمد،والستقبلالتراث)1(

376.صجه03مجالمنارتفسير)2(
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الثانيالفصلى

نبوتهإنباتفيالدلائلأمهات

وفبه

المبحث

الميحث

المبحث

الميحث

المبحث

الصحث

المبحث

المبحث

المبحث

المبحث

المبحث

المبحث

مباحث:

الكريم.القرآنالكبرىآيته:الأول

بثبوته.التسليمعلىبالرسلالإيمانتوقف:الثاني

صحةاليللتوصلوالتقسيمالسبربدليلالأخذ:الئالث

نبوته.

الدياناتوبيندينهبينالموازنةمنهجاعتماد:الرابع

.الأخرى

!عآ.أميآكانأنهمحبالغيوبإخبارهصدق:الخامس

عليه.وانطباقهابه،السابقةالكتببشارات:السادس

تم!.الأخرىآياته:السابع

بصدقه.القاطعةأحوالهقرائن:الثامن

الأئبياء.بهجاءتمالأصولوموافقتهيك!دعوته:التاسع

قتله.علىالمشركونتعاقدحينلهالةعصمة:العاشر

وانتشارأمتهونصر،حياتهفيلهالأمراتمامعشر:الحادي

مماته.بعددعوته

يط.شريعته:عشرالثاني
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الأولالمبحث

الكريمالقرآنالكبرىآيته

أماميقفالكريمالقرآنإعجازفيألفتالتيالكبفيالباحثينظرحينما

جمعيحاولالذيكحالحالهوتصبح،والآياتالعجائبمنساحللاهائلبحر

إلىتهديللموضوعحدودأأضعأنحاولتولذلكصغير،حيزفيالشمسضوء

منالموضوعهذاسأتناولولهذ،فروعهبقيةفيبعدهاالقارئلينطلقأصولهأهم

التالية:العناصرخلال

محمد!لنبيناالكبرىالآيةهوالقرآنأنعلىالأدلة

أآتم:تعالىاللهقال،القرآنألفالذيهوفمحمدآأنالمشركونزعملما

ينيختؤاآتم!صدجمتكألؤاإنيثي!مجديمئقق!أنوأيؤيخون،قيتقوت!"تقولو!

35،.-33الالور:أ!!آلخلقونمممآمشئ:غئر

شزتمزيث!ءسئؤ2يعشرفأتؤأفلآقزنةتفولؤئ)آتمسوربعشرتحداهمثم

آتضآ،غلموآلكغيستجيئوادإلخ!!ويينكنئزإنأدن!ذودزقنأششظغئصمقؤأدلخوأ

14،.-13أفود:!!ئمئميموئأشرفهلمموالآإنةلأؤآنآلت!بيفيمأننرذ

بئور:فآلؤ(غبزتاغلئرلآئحضازيبفيئحنمغأقىإنواحدةبسورةتحداهمثم

تققلؤأؤثنتقحفوأثئمقإن!صويتنكنتزإنألت!ذونيينسئهدأيهئمؤأذغوأيثلإءين

24(.-23:البقزةأ!لميريئأعذتؤأيخ!ازةآلئاشوكؤهاآثيئألازقأتمؤأ

!م?ءب
ئئأتمتالغترمقوأدكو(ثتنيسمررؤخمأتواقلآفترلهيقولؤنأآتمأيضآتعالىوقال

38(.:أئونس!،صملىتمبنكفغإنألت!ولؤ

العجزالخلقجميععلىسجلثمبهجاءمايعارضواأنالخلقجميعنعجز

لاالفز!ايئقدابيثلىيختؤأآن!ؤآدجنآلإلنقآختمحمقلبنن)ئل:بقولهالقيامةيومإدى

88،.الإسزاء:1"!ظييرلقمونتغفحهنمتمئؤتؤبيثي!يآلؤ!

نبيالأنبياءمنما:فالنبيئإقال:قال-عنهالثهرضي-هريرةأبيوعن
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اللهأوحاهوحيأأوتيتهالذيكانلىانماالبشر،عليهآمنمثفهماالآياتمنأعطيإلا

،)1(.القيامةيومتابعآاكثرهمأكونأنفأرجو،إلي

الحديث:معنى

بمنأوبزمنها،ومخصوصةحسيةإنهاحيثمنتتماثلالأنبياءمعجزاتإن

فهيالظاهرة!محمدنبينامعجزةأماشاهدها،منبانقراضمنقرضةأوحضرها،

علىلاشتمالهوأدومها؟أفبدها،وهو:مئلهأحذيعطلمالذي،الكريمالقرآن

الجنوعجز،وأخبارهومعانيهوبلاغتهاسلوبهفيتحديهواستمراروالحجةالدعوة

معالأعصار،جميعفيمتفرقينأومجتمعينمثلهمنبسورةيأتواأنعنوالإنس

ومن،غابومنحضرمننفغهفعميقدروا،ولنفلمبمعارضتهمعارضيهاعتناء

أتباعأ)2(.الأنبياءأكئرء!محمدأف!نولذلكالدهر،آخرإلىسيوجدومنوجد

محمد!نبينااختصاصأسبابواما،الإجمالوجهعلىللحديثشرحهذا

لثلاثة9:فيقولالألوسيمحموديبينها،الظاهرةالمعجزةبهذهالأنبياءسائرعلى

آياته:وأظهر،إعجازهأخصمنبهاصارأسباب

والشائععصرهأحوالمنللأغلبموافقرسولكلمعجزأن:الأول

والبلاغةالفصاحةعصرفي!محمدنبينابعثفلما...دهرهناسمنالمنتشر

9/3.الأولالباب،القرآنفضائلكتاب،صحيحهفيالبخاريرواه)1(

وبلفظه13/247،الفتحمعأيضآ،الأولالباب،والسنةبالكتابالاعتصامكتابوني

الناسجميعالى!محمدنبينابرسالةالإيمانوجوبباب،صجحهفيمسلمرواه

2/186.بملتهالمللونسخ

السابق،الثرحضمتهفقدوالثالثالأولأما،معانثلاثةالحديثمحنىنيالنوويذكر)2(

)أن:وهوتعليقدونوالألوسيحجرابنعنهونقلهالنوويذكرهفقدالثانيالمعنىواما

للساحريخيلقدن!نهغيرهمعجزةبخلافوشبههبسحرتخييلاليهيتطربلااوتيئهالذي

بروجقدوالخيال،موسىعصاصورةفيالسحرةخيلتكماصورتهايقاربممابثيء

يخطئوقدونظرفكرإلىيحتاجوالتخييلوالسحرالمعجزةبينوالفرق،العوامبعضعلى

9/7،حجرلابن،الباريوفتح،2/188للنوويمسلمشرحصواء(فيعتفدهماالناظر

لاماتكليففيهلكانصحولو،الناسعلىبغيرهالنبئيشتبهلاإذبحيد؟معنىوهذا

له،تابحةوالمحجزةوالنهار،الليلبينكالفرقوالكاهنوالساحرالنبئبينوالفرق،يطاق

إلىيدعومنمعيشتبهلا،عليهتدلالنيآينهومعهوالخيرالصدقإلىيدعومنوحال

اعلم.والله،عليهتدلالتيآيتهومعهوالثرالكذب
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وتبلدالبلغاء،لهوأذعنالفصحاءعنهعجزبما،وإعجازهإيجازهفيبالقرآنخص

وإنمعجزاتهفصارتأظهر،فيهوالتقصيرأقهر،عنهالعجزليكونالشعراءفيه

العلل.مختلفةالمعانيمتشاكلةاختلفت

عقولهمتدروعلىأفهامهمبحسبقومكلفيالمعجزةإن:الثاني

معجزمنفخضوا..أذهانآ.واحدهمأفهامآ،الناسأصحوالعرب...واذهانهم

...أذهانهمإليهوتصل،أفهامهمفيهتجولبماالقرآن

معجزمنالأقطارفيوأنشرالأعصارعلىأبقىالقرآنمعجزإن:الثالث

أحج،فهوإعجازهداموما،عصرهبانقراضويندرس،بحاضرهيختص

...أحقوبالاختصاص

وجوهمنوغيرهالإعجازمنفيهلماالدليلبينجمعتالمعجزةوهذه

الشرعيةالأحكاموبيانوأدلتهالإيمانبيانمنفيهلماالمدلولوبينالدلالة

جعلثمتنحصر،لاالتيعلومهمنذلكوغيروالوعيدوالوعدوالأمثالوالقصص

ولهذا...تعالىاللهالىبهايتقربالتيالأعمالأفضلمنوتلاوتهحفظهذلكمع

منترىقرنكلففيوالأعصار،الدهورممرعلىحفظهعلىالدواعيتوفرت

لغيرهيتفقلمذلكومثلالسماء،نجوموششنفذوالإحصاءالعديفوتماحفظته

.")1(...المقدسةالإلهيةالكتبمن

قالكما،نبوتهآياتمنآيةتابعآ!اكثرهمأكونأن"فأرجو!ب!:قولهوفي

تعالىاللهمقثمالمسلمينمنقلةزمنفيبهذاالسلامعليهأخبرفإنه9:النووي

فيالإسلامواتسعالأمرانتهىحتىفيهموباركالبلادالمسلمينعلىوفتح

لاالتينعمهوسائرالنعمةهذهعلىالحمدودئهالمعروفةالغايةهذهإلىالمسلمين

!)2(.تحصى

الإعجازهذاتوضيح-

ب!:محمدحالبيان-

فهو:المشركينعندمعروفالعلميةالناحيةمنع!توضعهإن

آخر،جنسمنوليس،مثلهمبشر-

.7-6ل8547رقممخطوط-الألوسيشكريمحموداء-ا-:،االدلائل)1(

2/188.للنوويحسلمشمرح)2(

155

http://www.al-maktabeh.com



يكتب،ولايقرألا؟أمي-

بالرياسةولابالشعرولابالخطابةذلكقبلمعروفآيكنولمالأربعينتجاوز-

ئحفظولم،التجارةوهوالكلمةعنبحيدبمجاليعملكانبلالكلاممجالفي

نثرية.خطبةحتىأولقصيدة)نشائهعلىيدلأثرالبعثةقبلعنه

وبلاغتهفصاحتهعلىالعربأجمع،اللهإلىنسبهبكتابأتىيك!أنه-

.تترىوآدابشتىعلومعلىواشتمالهنظمهوحسن

:الكتاببهلىاالنحديوقوع-

.للرسولمعارضكلوجهفيقائمالتحديهذاأن-

مثله.منبسورةيأتوابأنالتحدي-

الجن،منكانواسواءوشهداءأعوانمنشاءبمنيستعينأنوللمعارض-

معآ.مجتمعينوالإنسالجنمناوالإنسمنأو

النحدي:دواعيوجود-

وبيانأوبلاغةفصاحة؟لغةأهلالعرب-

له.عظيمةعداوةأهلالرسولمعارضيأن-

طريق.أيومنوسيلةبأيدعوتهإبطالعلىالحرصأشدحريصونوهم-

لأنهم:ع!محمدنبوةصدقالتحدينتيجة-

تأهلأدنىعندهمكانولو،مثلهمنبسورةالإتيانعنالعجزغايةعجزوا

أبدآيكونلاالجاهلالناقصالفقيركلامإذيقدروا،لمولكنهملفعلوا،وتمكن

والعلم،المطلقةوالقدرة،المطلقوالغنى،المطلقالكماللهالذيكلاممثل

فبالضرورة،وأفعالهوصفاتهوأسمائهذاتهفيشيءكمثلهليساللهأنفكما.المطلق

اختلمنعلىإلاالمخلوقينبكلامكلامهيشتبهولا،شبيهولامثيللكلامهليس

لمجي!بهجاءماصحةعلىقاطعودليلساطعبرهانوهذا،فؤادهوغاب،عقله

أحدهما:اتخاذمنمفرلاقرارانالتحديهذاعنعجزمنعلىويبقى

وهذاالئهكلامحقالقرآنوأن،اللهمنرسولمحمدألمج!بأنيؤمنأنإما-

والآخرةالدنيافيالناجينوطريق،السليمةالفطرةوسبيلالعقلمقتضىهو

الجاحدينسبيلوهذاحقالقرآناننفسهمنيعلموهويعاندأنوإما-

وطريق،السقيمةوالقلوبالمريضةالنفوسوأصحابوالعنادالجهلومقتضى

156

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والآحشة.الديخافيالخاسرين

الاستثارةبهذهالقرآنلأن؟الكثيرينإسلامفيسببآالتحديهذاكانوقد

الإنسانويجعلكبر،بشكلالقرآنفيللتفكريدعووالقلوبوالألبابللعقول

الحقيبحثممنكانإذاالمحمودةالنهايةإلىيصلحتىوأكثر،كئريتدبرالشاك

.الهوىمنمتجردأ

:القولمنتفصيلع!نبوتهب!ثباتاعتنىولمن،القرآنلإعجازإجمالوهذا

بمثلياتوابأنتحداهمحينوتيقنعلمقديك!إإنهالجبار:عبدالقاضيقال

يتقينلمولو،بذلكيأتونلاأنهمسورةبمثلأوسورعشربمثلأوالقرآنهذا

يأتواأنيأمنلاوهوهذامثلعلىئقدملاالعاتللأن،قالولاتحداهملماذلك

عنهوينصرف،كذبهويظهر،خصمهعليهويستظهر،حجتهوتبطلفيفتضحبمثله

رجالهمعلىغالبةفيهممبثوثةوالفصاحة،كثيرةأمموالعربسيما،...أصحابه

بأشخاصهمعلمأيحيطولا،بأعيانهميعرفهملاوهو،هـامائهموعبيدهمونسائهم

قوملهيتبتلأنيأمنلافكان،ودعاتهموفصحائهموبلغائهموخطبائهموبشعرائهم

فيذلكبمثلفياتون،لأنفسهموأنقة،لآبائهموعصبية،لأديانهمغضبأمنهم

الحليمالعاقلوهو،بنىماكلفيهدمونذلكيقارببماأو،والبلاغةالفصاحة

وهوإلاذلكمنبشيءيأتونلاأنهمليخبريكنفلمعقلهعدوهيدفعلاالذي

إلاع!رامرهتأملعاقلالدنيافيفما،يقاربهبماولابذلكيأتونلاأنهميقينعلى

وهو:وأجلهاالأموراعظمادعىقدعتي!فالرسول...فيلكوالعلمالفكرلهوأثمر

أدركهمنكلعلىحجةأرسلهمنذوحدهوجعله،العالمينعلىاصطفاهاللهأن

وأهلهودمهمالهحلفقدخالفهمنوأن،القيامةيومإلىبحدهيأتيمنوكل

كلعلىوجبقدوانه،والآخرةالدنيافيالثهمنوالغضبالخزيوعليه،وذريته

نأذلكفيحجتهوأن،ذكرهيطولمماذلكغيرإلى،لهوالانقياد،طاعتهعاقل

لامنهسورةبمثلأوالقرآنهذابمثليأتوالنواجتهدوااجتمعوالوأجمعينالخلق

معصيته،ووجبت،طاعتهوحرمت،كذبهبانفقدبذلكأتواإنوأنهم،بمثلهيأتون

الأخذوجوبفيعليهحجةهذاالقاضيوكلام()1(.صدقهمنكلودمدمهوحل

الظاهر.الوجهعلىبهوالإيمان،صحيحطريقأيمنع!بهجاءمابكل

104.-2504/الجبارعبدللقاضي،النبوةدلائلتثبيت)1(
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إذاوالجنالإنسأنالزمانذلكمن"فأخبر:تيميةابنالإسلامشيخوقال

وفنونهومعارفهومعناهلفظهفمعجز،بمثلهالقرآنمعارضةعلىيقدرونلااجتمعوا

العربمنأحديقدرلمف!نهكذلكوالأمرشأنأ،وأعظممعجزةكملوعلومه

علىوقدرتهم،طريقبكلأمرهإبطالعلىوحرصهم،عداوتهمقوةمع؟وغيرهم

،)1(بمثلهيأتواأنالكلامأنواع

:النبوةقلاماتمنمجموعةوابرازهالتحديلآيةالاسلامشيختفسير

ؤتؤبمثيهي!لؤ!لاأنفؤافيقدابيثل!يمتؤأآلطخؤآلجنآلالضقآتجتمعمقلنئ)ئل

88،.:الإسزاء1أ!خمهيرلتغصنىتغفهت!تمئ

هذهكانتإذ،أمرهأولفيبهذاأخبرلمج!ومحمد9:-اللهرحمه-قال

باتفاقبمكةكانالذيالإسراءبذكرصدرها،مكيةوهي)سبحان(سورةفيالآية

إذاأنهموجنهمإنسهم؟الثقلينجميععنبالقسموأكدهخبرآأخبروقد،الناس

ذلك،عنيحجزونبل،بمثلهيأتونلاالقرآنهذابمثليأتواأنعلىاجتمعوا

لنبوته:آياتفيهوهذا

يومإلىوالجنالإنسجميععن،العظيمالخبرهذاعلىإقدامهمنها:

الناصقيطلبمنعليهئقدملاوهذا،عنهيعجزونبلهذايفعلونلابأنهمالقيامة

نألجازذلكفيشكعندهكانلوإذ،كذلكالأمرانواثقوهوإلايصدقوهأن

مع،عاقلعليهئقدملاوهذا،قصدهماعليهفيفسدالخبرهذافيكذبهيظهر

ذإ،وخبرتهومعرفتهعقلهكمالعلىبهوالكافربمحمد،المؤمن؟الأمماتفاق

بمثلها.أحدت!نمهملمسياسةالعالمساس

فيبهئقرأالذيالقيامةيومإلىالمحفوظالمتلوالقرآنفيهذاجغلهثم

بصدقثقتهكمالعلىدليلأوالعدو؟والوليوالخاصالعامويسمعه،الصلوات

عندبلكثيرخلقعندكذبهيظهرأنلخافذلكفيشاكأكانلووإلاالخبر،هذا

يقصدفمن،الناسيصدقهأنيقصدمنيفعلهلاوهذا،عاداهومناتبعهمنأكثر

الإشاعة،هذهويشيعهالإظهار،هذاويظهرههذا،مثليقوللاالناسيصدقهأن

بصدقه.نفسهعندجازموهوإلاالتخليدهذاويخلده

عنهيعجزمماهذاأنيعلمأنإلاالخبربهذايجزمبشرآأنئتصورولا

1/426.بتصرفالصحيحالجواب)1(
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أعظممنهوالقيامةيومإلىوالجنالإنسجميعبعجزالعالمعلمإذ،الخلق

عندالأمر،أولمننبوتهدلاثلمنفهذا،نبوتهعلىآيةوكونهمعجزآ،كونهدلائل

وهو،الخلقجميعإلىببلاغهأمرالذيالقرآنمنأنهوعلم،الكلامهذاسمعمن

معجز.القرآنبانالعلمفيكافوحده

الأممجميععجزمثلمعجز؟أنهعلىالكثيرةالدلائلمنذلكسوىماح

كمالمعالفعلوعدم،معارضتهعلىوالحرصالرغبةكمالمع،معارضتهعن

تامةالمعارضةعلىوغيرهمالعربدواعيكانتفلما،القدرةعدميستلزمالداعي

الخبر،هذاصدقبهيعلمثانبرهانوهذا،معارضحهعندالأممجميعبعجزغلم

لنبوتهمستقلةآيةذلكف!نمعجز،القرآنبانالعلمغيرلنبوتهآيةالخبرهذاوصدق

أعظممنوهياحد،لكلمعلومةالدهر،آخرإلىباقيةظاهرةآيةوهذه

.أ)1(الآيات

التقريع،أشديقزعهميزل"فلم:التحديهذافيعياض!القاضيويقول

ويذم،نظامهمويشتت،أعلامهمويحط،أحلامهموئسفه،التوبيخغايةويوبخهم

ناكصونذلككلفيوهم،وأموالهموديارهمأرضهموششبيح،وآباءهمآلهتهم

والتكذيب،بالتشغيبأنفسهميخادعون،مماثلتهعنمحجمون،معارضتهعن

الثهقالوقدهذا(،مثللقلنانشاءالو:العجزمعوالادعاء...بالافتراءوالإغراء

كمسيلمةسخفائهممنذلكتعاطىومنقدروا.ولافعلوافماتفعلوا؟ولن:لهم

نمطمنليسأنهمنهمالميزأهلعلىيخففلملالا...جميغهمعؤارهكشف

مهتدبينمنمذعنينوأتوامدبرينعنهولوابل؟بلاغتهمجنسولا،فصاحتهم

")2(مفتونوبين

ببنتهذايومناإلىمنهمأحدينطق"فلم:الألوسيشكريمحمودوقال

كلفيالمعارضةعنالعجزالكلوأظهر،أوصفةموصوفعنأعربولا،شفه

فكأن؟الوارثينخيروهوعليهما،ومنالأرضالثهيرثأنإلىبل،وحينوقت

نبوتهدليللأنمنا،منقطعغيروالوحيأظهرنا،بينعصركلموجودفمحمدأ

ويناديالنهار،وأطرافالليلآناءالأقطارسائرفينبوتهبصحةالناسيذكروحجته

فيالناسويدعو،دعوتهوصدقرسالتهصحةعلى،بيانوأوضحلسانبأفصح

451.-5/458الصحيحالجواب)1(

1/365.عياضللقاضيالشفا،)2(
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هديهشموسبضياءوالاستنارةالعليةبأحكامهالعملإلىومغاربهاالأرضمشارق

أ)1(.المحمديةوالشريعةالإلهيةبالأنوارأشرقتالتي

ئثلإءيخنبئورضفآلؤأتجوبمخنزلآتتاليتممفيئحشغأؤإن:تعالىوقال

قأتمؤ(تققئواؤتنتثحفو(تتم؟ن!صويتنكئئزن4ألتإذو2ينشهدأيهئمؤآذغوأ

24،.-23:التقزةأ!أيغتزفئأيخذتؤلمجإزةألئاسقؤكؤ؟مماآثيئأثاز

صوربعضدرازمحمدد.يبينالتحديعلىالدالةالكريمةالآيةهذهفي

:ويقول،الإعجاز

الحكمبلالمؤكدالنفيهذاإلىفانظر..بمثلهالإتيانعنكلهالعالم)تعجيز

مجالأنيعلموهوالحكمهذائصدرأنيقولمايدريعربييستطيعهلالمؤبد

الروثةأعملمتىالمتأخرالناقدوأن؟مصراعيهعلىمفتوحالعرببينالمساجلات

وأليكملناقصآأوليستدركفاءشأفيهيجدأنيعييهلاالتقدمالقائلقولتعقبفي

فيهنواالأدبيةحميتهميثيرأنالتحديبهذايخشىيكنألمكمالآ؟أليزدادكاملآ

تعاقدوابلغائهممنجماعةأنلويصنععساهوماذا؟حذرونجميعوهملمنافسته

كانواكماوالتهذيببالإصلاحسائزهميتناولهاثمالمعارضةصيغةإنشاء،أعلى

كلامأئخرجواحتىوهكذا،أولهمنقصهماثانيهمفيكملالشعر،نقدفييصنعون

نأنفسهلهطوعتلوثم3نواحيهبعضفيولويساميهأنمنأقلفلايبزهلمإن

يومإلىالقادمةالأجيالعلىئصدرهفكيفعصرهأهلعلىالحكمهذايصدر

فكانتالعالمأظهربينرماها،معجزةإنهاأ3000والجنالإنسعلىبل،القيامة

بالعجزباءإلابمعارضتهيهمفمنوالأفواهالعقولعلىشلطالمبرمالقضاءهي

والدهور،)2(.العصورمرعلىالفاضحوالفثلالواضح

الأنبياءمعجزاتأضعافتعادلالقرآنهعجزة

القرآنمنسورةأقصرأنعرفنادىاذا،القرآنمنمثلهمنبسورةالتحديوقع

ثمائثإث!وآنخرلزبكفصل!آتكؤثرآغتهئفأإئآتعالىقولههي

الحيثيةهذهمنالقرآنمعجزاتهذاعلىتصللم3-االكوثر:أ"!آلأت!زممو

جدآ.كثيرعددإلى

8.ل8547رتممخطوط-الألوصيشكريمحمود،العقليةالدلائل)1(

45.-44صالحظيمالنبأ)2(
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بحثوهوالكريمالقرآنفيالإعجازبهاوتعالتيالأوجهإلىالآنولننتقل

أطرافه.أهمإلىللتوصليوفقناأناللهأسألجدآعظيم

الدرآناعجازوجوه

الباحثيوقعبماوبسطهااستنباطها،علىوحديثآقديمأالعلماءفحولتتابع

سوفولذلكواحد،مبحثفيونظمهاضمهاكيفيةفيأمرهمنحيرةفي

أصولها:إلى-الهب!ذن-وأرجعهاالعلماءعندرؤوسهاأستحرض

إشياء:ثلاثةعلىيقومالكلامأن)1(الخطابيسليمانأبوذكر

حامللفظ-ا

قائمبهمعنى-2

ناظملهمارباط-3

معجزآ:صارإنماالقرآنةإن:قالثم

،الألفاظبأفصحجاءلأنه-ا

التأليف،نظومأحسنفي-2

إ)2(.المعانيأصحمضمنآ-3

.النفوسفيالعجيبثأثيره-4

،الناسعنهذهبآخروجهالقرآناعجازفيإقلت:قالالرابعالوجهوفي

النفوسفيوتأثيره،بالقلوبصنيعهوذلك،آحادهممنالثماذإلايعرفهيكادفلا

إلىلهخلصالسمعقرعاذامنثررأ،ولامنظومأالقرآنغيركلامآتسمعلافإنك

منهيخلصماأخرىفيوالمهابةالروعةومن،بحالوالحلاوة،اللذةمنالقلب

عادت،منهحظهاأخذتإذاحتىالصدور،لهوتنشرح،النفوسبهتستبشر،إليه

الجلود،منهتقشعر،والقرقالموتوتغشاها،والقلقالوجيبعراهاتد،مرتاعة

فقيههـ(388-)931الخطابيسليمانأبوالبستيالخطاببنإبراهيمبنمحمدبنخضد)1(

))ذا:اللفيطاهرأبرقالالتصانيفصاحب،كابلبلادمن)بست(أهلمنمحدث

يوردهفيماوديانتهامامتهتحقيق،تصرفاتهبديععلىواطلع،مصنفاتهعلىمصنصوقف

17/23.النبلاءوصيرأعلام3/93،العبر:انظر.،وأمانته

اللهخلفتحقيقالقرآنإعجازفيرسائلثلاثضمن27،-26ص،القرآن)عجازأبيان)2(

.سلاموزغلول
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مضمراتها".)1(وبينالنفسبينيحول،القلوبلهوتنزعج

وهي،أوجهثلاثةأالقرآن"إعجازكتابهفيالباقلانيبكرأبوالقاضيوذكر

باختصار:

وتحققه.بهوالوفاء،المستقلغيب-ا

.-أميآكان!أنهمع-الأولينوقصصالماضيةالحوادثغيوب-2

يعلمالذيالحدإلىالبلاغةفيمتناه،التأليفعجيب،النظمبديعأنه-3

0)2(0.وجوهعشرةالأخيرالوجههذافيونضل.عنهالخلقعجزعنه

واحد.ج!شمنوالثانيالأولإذ؟اثنينإلىترجعأنيمكنالوجوهوهذه

وهيوجوهعشرةأالقرآنلأحكام"الجامعتفسيرهفيذكرفقدالقرطبيوأما

:باختصار-

غيرها.وفيالعربلسانفيمعهودنظملكلالمخالفالبديعالنظم-أ

.العربأساليبلجميعالمخالفالأسلوب-2

.بحالمخلوقمنتصحلاالتيالجزالة-3

عربي.بهيستقللاوجهعلىالعربلسانفيالتصرف-4

أميمننزولهوقتإلىالدنياأولفيتقدمتالتيالأمورعنالأخبار-5

يكتب.ولايقرألا

الله.وعدماكلفي،العيانفيبالحسالمدزكبالوعد،الوفاء-6

بالوحي.إلاعليهايطلعلاالتيالمستقبلفيالمغيباتعنالإخبار-7

الحلالفيالأنامجميعقوامهوالذيالعلممنالقرآنتضمنهما-8

الأحكامسائروفي،والحرام

آدمي.منوشرفهاكثرتهافيثصدربأنالعادةتجرلمالتيالبالغةالحكم-9

)3(.اختلافغيرمنباطنأأوظاهرآتضمنهماجميعفيالتناسب-01

07.صالسابقالمصدر)1(

تحليلية-دراسة-القرآن)عجازوكتابهوأالباتلانيبعدهاوما48ص،القرآن"إعجاز:انظر)2(

الوجوهتلك"النمهيد"كتابهفيالباقلانيكرروتد.مخلوتالرؤوفعبدد."،نقدية

135.-912صأيضآالثلاثة

54.-105/للقرطبي،القرآنلأحكامالجامع:انظر)3(
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:وجوهأربعةإلىإرجاعهاويمكن

باللغةالمختصالإعجازوهوواحدوجهإلىترجع3(-الى-)1من-ا

فنونها.اختلافعلى

علىبالمغيباتالإعجازوهوواحدوجهالىترجع7(-إلى-)5من-2

زمنها.اختلاف

منيحويهبماالقرآنإعجازوهوواحد؟وجهإلىيرجعان9(-)3-8

بها.الإحاطةعلىالبشريعجزعظيمةومعانيعلوم

التناقض.منالقرآنبسلامةعنهالتعبيرويمكن)01(والأخير-4

:-باختصار-وهي،أوجهأربعةفيالشفاكتابهفي)1(عياضالقاضيوعدها

وبلاغته،إيجازهووجوه،وفصاحتهكلمهوالتئامتأليفهحسن-أ

.الخارتة)2(

العربكلاملأساليبالمخالفالغريبوالأسلوب،العجيبنظمهصورة-2

ونثرها)3(.نظمهاومناهج

كمافوجد؟يقعولميكنومالمبالمغيباتالإخبارمنعليهانطوىما-3

)1(

)2(

)3(

الئتيثم،الأندلسياليخضييعياضبنموسىبنعياضالفضلأبوالقاضيالعلامةهو

وجمع،العلومفياستبحرالأندل!،إلىرحلثمصبتةهـسكن476سنةولدالمالكي

تواضحأ،الاذلكزادهوما،الآفاقفياسمهواشتهر،الركبانبتصانيفهوسارت،وألف

يلي:ماأالمصطفىحقوقبتعريف)الشفاعياضالقاضيكتبأشهرعنالذهبيقال

عمل؟المفتغقةبالأحاديثحشاهتدمالولا"الشفا(كتابوأشرفهاوأجلها،نفيسةتواليفه

وقد،بشفائهوينفع،قصدهحسنعلىيثيبهوالله،ذوقولاالحديثفنفيلهنقدلاإمام

الأحاديث،عنالتنزيلبمدحةغنئ!ونبيناألوانالبحيدةالتأويلاتمنفبهوكذا،فعل

قوميافلماذاالواهياتعنالأسانيدالنظيفةوبالآحادالآحاد،عنالأخبارمنتواتروبما

معذور،يعلملامنولكنوالحد،الغلذويمقالإلينافيتطرق،بالموضوعاتنتثغ

قالونور(وهدىالصدورفيلماشفاءف!نه،للبيهقي"النبوة)دلائلبكتاباخييافعليك

النبوةدلائلأيأوهو:العرقسوسينعيمومحمدالأرناؤوطشعيب)02(الجزءمحقق

المحقق.كلاموانتهىبأسانيدها.ساقهاأنهفيهاوعذرهواهيةاحاديثفيهكسابقه،للبيهقي

218.-02212النبلاءأعلامسيرانظر:.بمراكش544سنةتوفي

936.-358صالثفاانظر

374.-936صالابقالمصدر:انظر
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به)1(أخبرالذيالوجهوعلىورد،

الداثرة،والثحرائع،البائدةوالأمم،السالفةالقروناخبارمنبهأنبأما-4

أنهعلمواوقد.الكتاباهلأحبارمنالفذإلاالواحدةالقصةمنهيعلملاكانمما

)2(.بمدارسةاشتغلولايكتبولايقرألاأمي

القاضيقالوقدواحد،وجهإلىيعودان-نظريفي-الأولانوالوجهان

بكل)والإعجاز:عندهالإعجازوجوهمنالثانيالوجهعلىحديثهأثناءفينفحمه

واحدكلبذاتهالغريبالأسلوبأوبذاتها؟والبلاكةالإيجاز:النوعينمنواحد

.+منهما.بواحدالإتيانعلىالعربتقدرلمالتحقيقعلىإعجازنوعمنهما

...والأسلوبالبلاغةمجموعفيالإعجازأنإلى...المحققينبعضوذهب

أ)3(.قدمناهماوالصحيح

-ا:فقطوجهانلهفيبقىواحدجنسمنأيضآفهماوالرابعالثانيرأما

.المغيبات-2،اللغة

اراهماحذفمعسبقماإلىهناأضيفهاأخرىوجوهآالقاضيذكرثم

:-باختصار-وهيعندهالإعجازوجوهخلاصةعلىنقفلكيغيرهفيداخلآ

لقوةتلاوتهعندتعتريهمالتيوالهيبة،سامعيهقلوبتلحقالتيالروعة-3

حاله.

)4(.بحفظهاللهتكفلمعالدنيابقيتماتعدملاباقيةآيةكونه-4

يزيدهتلاوتهعلىاجمباببل،يمجهلاوسامعه،يملهلاقارئه!أن-5

وئعادىالترديد،معئمل..الكلاممنوغيره،محبةلهيوجبوترديده،حلاوة

أعيدإ51(.إذا

فجمع...الأممعلماءمنأحدبهايحيطلا...ومعارفلعلوم"جمعه-6

فرقعلىوالردالعقلياتالحججطرقعلىوالتنبيه،الشرائععلمبيانمنفيه

ومحاسنالآخرةالدارواخبارالحكممنحواهماإلى...قويةبراهين؟الأمم

937.-375صالابقالمصدرانظر:)1(

384.-1/358السابقالمصدرفيبتفصيهاالأربحةالوجوهانظر:)2(

1/372.السابقالمصدر)3(

1/388.السابقالمصدرانظر:)4(

1/893.093-السابقالمصدر)5(
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()1(.والشيمالآداب

وإيجازهالقرآنبنظماحتجأنهوذلك؟ومدلولهالدليلبين)جمعه:ومنها-7

موضعيفهملهفالتالي،ووعيدهووعدهونهيهامرهالبلاغةهذهوأثناء،وبلاغته

واحد،)2(.كلاممنمعأوالتكليفالحجة

كتبهايحفظلاالأمموساثر،لمتعفميهحفالهتعالىتيسيره9ومنها:-8

مدة")3(.اتربفيللغلمانحفظهميسروالقرآن،منهمالواحذ

:قالثمالبلاغةبابفيداخلةأخرىوجوهآوذى

عليهاأ)4(.فليعتمدذكرنا؟التيالأربعةالوجوهالإعجازوحقيقة9

ابنذكروقدهذاأيضآ،عليهائعتمد8-3منرقمتهاالتيالأخرىوالأوجه

الشفا)5(.عنملخصةالوجوهتلكمعظمحجر

نألإثبات،العظيمالنبأ9الممتعكتابهدرازاللهعبدمحمدد.خصصوقد

ثلاثةإلىترجعالإعجازمنوجوهآذكرثم،يتقؤلهأنبشرعلىيستحيلالقرآن

وهي:نواحي

ايإعجاز.وجوهأظهرأنهويرى،اللغويالإعجازناحيةا

الحلمي.الإعجازناحية-2

)6(الاجتماعيالتهذيبيالإصلاحيالإعجازناحية-3

:القرآنإعجازوجوهأبرزمن-

درجةإلىمبهورآالقرآنإعجازأماموقفمنالناسمنأنبالذكرالجديرمن

)تالوا::الخطابيسليمانأبوقالفيه)7(الاعجازوجوهذكرعنيحجمونجعلتهم

593193-1/السابقالمصدر)1(

1/493.السابقالمصدر)2(

1/593.السابقالمصدر)3(

1/693.السابقالمصدر)4(

9/7.الباريفتح:انظر)5(

الإعجاز.عنحديثمجملهفيوالكتاب81،-97صالعظيمالنبا:انظر)6(

علىحيففيهامسألةهذه:فقال،القرآنفيالإعجازموضععنالفارسيبندارإسئل)7(

لا-لشرفهفالقرآن...الإنسانمنالإنسانموضعما:بقولكشبيهأنهوذلك،المعنى
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العلمذويعلىليلتبسحتى،النفسفيأثرهويظهر،البحثعندسببهيخفىوقد

فيوهشاشة،السمعفيعذوبةالكلاملبعضتوجدوقدقالوا:،بهوالمعرفة

منشيءعلىيوقفلاثم،فصيحانمعآوالكلامانلغيرهلمثلهاتوجدلا،النفس

منيشفيولا،العلمهذامثلفييقنعلاوهذاالخطابي،:أقلت.علةعلىذلك

01)1(.0.إبهامعلىبهأحيلإشكالهود!انما،بهالجهلداء

وقد؟تفصيلهعنعجزولكنهالقرآنفيالإعجازوجهإلىأشارمنوهناك

النظرعلماءمنا!ثرون"ذهب:فقالهؤلاءحالمنالخطابيسليمانأبوشكا

إلىفيهوصغواتفصيلهاعليهمصعبلكن،البلاكةجهةمنالإعجازوجهأنإلى

)بالصرفة()3(.فقالممجوجأمذهبآذهبمنومنهم،)2(الذوقحكم

:وجوهستةوهي:القرآنفيالأعجازوجوهأبرزلجمعمتواضعةمحاولة-

بلغنه.الإعجاز-ا

)1(

)2(

)3(

ولي!،لقائلهوهدى،ئمحاوليومعجزة،نف!هفيآيةالمحنىوكانإلافبهشيءالىلار

،العقولحارتفذلك،كتابهفيوأسراره،كلامهفياللهباغراضالاحاطةالبثرطاقةفي

الشيخالغنيعبدلمحمدالاعجاز،،فيورأيهالتوحيديحياناابوكتابالبصائر"وتاهت

234.ص

25.-24صللخطابي،القرآنإعجازبيان

السابق.المصدر

وكأن،الصرفةالىالإشارةدونالإعجازبموضوعباحثيمريكادولاقرونمضتوقد

الباحثينمنكثيرهمتمبالصرنةقوئهصرتإذ؟الضالالقولبهذابغيتهحقققدالنطام

الجاحظ-شيخ-231تالنظاماسحاقأبوذهبفقد.أهمهوعماعليهبالردوشغلهم

اللهلأنالقرآنممارضةعنعجزواالعربانإلىالمعتزلةمنوغيرهماالفوطيوهثام

.البطلانظاهرهذاوقولهم.بمثلهوالإتيانمعارضتهعنهممهمصرف

والإتيانالقرآنمحارضةعلىقادرينكانوالوالعربإن؟عليهمالردفييقالماوأيسر

وبعدها-البعثةتبل-وبلغائهمالعربفصحاءأقوالبجمعالآنيقومونلافلماذا؟بمثله

؟؟،ومعانيهألفاظهفييقاربهأويوازيهبكلامأوالقرآنبهيضاهونماكلامهمعيونومن

1/57،للشهرستاني،والنحلوالملل1،271/للاشعري،الاسلاميينمقالاتانظر:

وكتاب41،-45صنبيبنلمالكالفرآنيةا)الظاهرةلكتابشاكرمحمدمحمودومقدمة

حيانأبوا:كتابوانظر62.صالس!اطىبنتلعالةاالكريمللقرآنالبيانياالإعجاز

)إعجازوكتاب243،-1/242الشيخالغنيعبدلمحمدالإعجاز،،فيورأيهالتوحيدي

164.ص!للرافحي"،القرآن
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ومعانيه.ومعارنهبعلومهالإعجاز-2

ت!خلف.لاالتيالقاطعةبأخبار.الإعجاز-3

بمغببانه.الاعجاز-4

.النفوسفيبتأثيرهالإعجاز-5

والنناقم.الاخنلافمنبسلامتهالإعجاز-6

:الوجوهتلكبيانفيقليلأولنفصل

حيث:منبلغتهالاعجاؤ:الأولالوجه

ونصرنأته،،ألفافيوجزالة،واسلوئه،وبلاكئه،وتأليفه،ونظئه،فصاحئه

لابداكه.،وجمائه،وحسئه،وبيانه،وارلجازه

كلهاالعربلغةوآذزتأخذتهالوالكريمالقرآنمنالواحدةفاللفظة-

لمامكانهالتضعهامنها،تريبأومثلها،أومنها،أحسنلفظةعلىلتحصل

استطعت.

أساليبوقفبتالقرآنفيآيتهاسياقفياللفظةتلكنظمأخذتولو-

استطعت.لمامنهقريبأومثلهاومنهأحسننظمعلىلتحصلالعرب

تأليفهحسنلتوأزيالقرآنكلماتغيرأخرىبكلماتتؤلفأنأردتولو-

استطعت.لما

أقلبألفاظالقرآنفيوردتالتيالمعانيمنمعنىتوجزانأردتولو-

استطعت.لمانفسهالمعنىوتؤديالقرآنفيوردمما

والجنالإنسبلغاءلكواجتمعيعاونكعمنوبحثتحاولتومهما

الجميعيعودفسوفاللهكلاممنآيةليضاهواوأساليبهااللغةفيوفصحاؤهم

أنملة.قدرولاحاجتهممنبشيءظفرواوماوالحسرةبالخيبة

يشاءمايختارأندينلأييثتميممنالدينهذافيالمرتابللشاكويمكن

كلامابلغمنعدتهاليحصثمعدآ،كلماتهاليعدثم،الحكيمالذكرآيمن

ثمالمعانيمنالكلامهذاحواهمانسبةولينظر،العربكلاممنعليهيحصل

المعنىويبقى؟!اللهكلاممنهناكيبدلهاأويضعهاأنيستطيعكلمةكملينظر؟

هو)1(.كماالآياتمنالمراد

بعدها.وما112صالحظيمالنبأ:اللغويالاعجازفيللتفصيلانظر)1(
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ألفاظهوتغيير،ممتازة،القرآنأيأفيهالزيادةإن9:الماوردييقولذلكرفي

.أ)1(ئقتضخةمنه

العلماء:اكثرإليهذهبالذيالوجههوالإعجازمنالوجهوهذا

التيالألفاظمننوعكل)وضع:النظمفيالقرآنإعجازمبينآالخطابيقال

تبذلأنجدلإذاالذي؟بهوالأشكلالأخصموضعهالكلامفصولعليهاتشتمل

الكلأمأ)2(.وق!ذالمعنى

كتائنابهاقضلالتيالمعانيأشرف"ومن:تفسيرهفيالطبريجريرابنوقال

0،)3(0.البديعوتأليفه،الغريبووصفه،العجيبنظمه؟قبلهالكتبسائر

الخطابي:يقولهذاوفيأسلوبهفيالبيانمراتبجمعوالقرآن

البليغفمنها،متفاوتةالبياندرجاتفيومراتبها،مختلفةالكلامأجناسإإن

فحازت،الرسلالطلقالجائزومنها،السهلالغريبالفصيحومنها،الجزلالرصين

شعبة،نوعكلمنواخذت،حصةالأتسامهذهمنقسمكلمنالقرآنبلاجمات

والعذوبةالفخامةصفتيبينيجمعالكلاممننمطالأوصافهذهبانتظاملهانانتظم

والجزالة،السهولةنتاجالعذوبةلأن،كالمتضاديننعوتهمامنالانفرادعلىوهما

ارتفاع(أنبؤمعنظمهفيالنوعيناجتماعفكان،الؤعورةمننوعآيعالجانوالمتانة

ءلمجيئ!)4(.لنبيهبينةآيةليكون،القرآنبهاخصفض!يلةالآخرعنمنهماواحدكل

قمةفيالبديعوالإيجاز،التركيبوبراعة،التأليفبحسنخصفالقرآن

وسلاستها.وعذوبتهاجزالاتها،معكلماتهسهولةفي،الطلاوةرونقمعالحلاوة

عجيب،النظمبديم"لأنهمعجزآ:القرآنكونوجهعنالباقلانيبكرأبوقال

عنه،)5(.الخلقعجزيعلمالذيالحدإلىالبلاعفيمتناه،التأليف

:القرآنطريقةعنقالالكلامأنواغالزثاني)6(ساقأنوبعد

07.صالنبوةأعلام)1(

92صالقرآناعجازبيان)2(

1/66.الطبريتفسير)3(

14.للخطابي،القرآنإعجاز)4(

.7صللباقلاني،القرآن)عجاز)5(

كبارمنمفسر،،هـمعتزلي692سنةولد،الحسنابوالزمانيعليبنعيسىبنعلي)6(

527.صالأعلاممعجم:انظرص.384صنةتوفي،النحاة
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كلتفوقالحسنفيمنزلةلها؟العادةعنخارجةمفردةبطريقةالقرآنفأتى

أ)1(.الكلاماحسنهوالذيالموزونوتفوق،طريقة

نؤتربتاإتأضذخ:تعالىقولهسمعلماالعربمنرجلأجعلالأمروهذا

لفصاحته!)2(.)سجدت:رتالشخد،49،الججر:أ،!آثئثتريمينغينوتمقيضق

أئوشف:.".نجئا.مخثصوأيتهآت!تئضمواإققضا:تعالىقولهآخروسمع

)3(.الكلامهذامثلعلىيقدرلامخلوقآأنأشهد:فقال08،؟

إؤآؤصئنآ:ت!لىقولهالإعجازكتبفيكئيرآتردالتيالمشهورةالأمئلةومن

زآوإتاتخؤفآؤلآتخافيؤلآآنتترفصفآلمي!تخ!يخقئمإداآز!يي!آنمولقىأقيإلق

بينواحدةآيةفيجمعحيث7،::القضصأ"!آنئرمميبمنىؤجاعلؤإيتض

.وب!ثمارتين)4(،وخبرين،ونهيين،أمرين

قولهةالكلموتلاؤمالتأليفوحسنالمعانيكثرةمعالألفاظإيجازومن

آلجؤرقيغلىؤأشتؤتأيمائزؤففىآنمآةؤيخيمقأتييىؤتسممابممآةقي6بليىتآزصق)ؤقيل

44(.أفود:!!آلمخايبنلثمؤرئغهاترقين

في)ؤثكغ:تعالىقولهوالدعوةالحجةبينوالجامعالمعجز،إيجازهومن

تعالى:وقوله917(:التقزةأ"!تتمؤ!ثغتبنمالأتتنىت!ؤليختؤآنقص!اض

عدوهوائن!ئثكآلذى!اذاأحمئمن!بآثىآدغآلممصئهولآألحمتمنه!مسوىأولا

34،)5(!!أفضقت:حيير؟ل!ترلىكل

فقرأ!رالنبيإلى"جاء:المغيرةبنالوليدأنعنهاللهرضيعباس!ابنوعن

نأيرونقومكإنعميا:فقالفأتاهجهلأباذلكفبلغ،لهرقفكأنهالقرآنعليه

قبله،لمالتعرضمحمدآاتيتفإنك،ليعطوكه:قاللتم؟:قالمالآلكيجمعوا

أنكقومكيبلغتولآفيهفقل:قالمالآ،كثرهامنأنيقريشعلمتقد:قال

بالأشعارأعلمرجلفيكممافوالله؟،أقولوماذا:قال،لهكارهأنكأو،لهمنكر

يقولالذييشهماوالله،الجنبأشعارولا،منيبقصيدةولابرجزأعلمولا،مني

44.،القرآن)عجازفيرساثلثلاثأضمنالقرآنإعجازفيالنكت)1(

1.365/الثفا:انظر)2(

نفسه.المصدر:انظر)3(

1/366.نفسهالمصدرانظر:)4(

1/368.نفطالمصدر:انظر)5(
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هذا.منشيئآ

،أعلاهلمثمرلانه،لطلاوةعليهلان،لحلاوةيقولالذيلقولهإنووالله

تحته.مايحطموإنه،يعلىوماليعلولىانه،أسفلهمغدق

فلمانفكر،حتىفدعنا:قال،فيهتقولحتىقومكعنكيرضىلا:قال

"!وجيدالخقتؤتقإدقىق:ننزلت،غيرهعنيأثرهيؤثر(سحر)هذا:تالفكر

،،)1(.11:المذثرأ

ابنالإسلامل!ئميخجامعبكلامالاعجازوجوهمنالوجههذاأخغولعلي

:-اللهرحمهفقالواسلوبهالقرآننظمحولتيمية

الكلاماساليبجنسمنليس!؟بديععجيبوأسلوبهالقرآننظمإنفس

ولاالمثمعر،جنسمنليسف!نه،الأسلوبهذابنظيرأحديأتولم،المعروفة

الرسائل.ولا،الخطابةولا،الرجز

القرآنفصاحةونفس،وعجمهمعربهم،الناسكلاممنشيءنظمتظفهولا

،)2(.الخلقجميحكلامفينظيرلهليسللعادةخارقعجيبهذاوبلاغته

ومعانيه:ومعارفهبعلومهالإعجاؤ:الثانيالوجه

الظلماتمنالناسلتخرجنزلتومعارفعلومعلىالكريمالقرآناشتمل

شرائعهاوعدالةودقتهاشمولهافيبلغتوقد،السلامسبلوتهديهمالنور،إلى

مهمابشريستطيعفلااللهغيرعنتصدرأنمعهيستحيلحدآتوجيهاتهاومحاسن

عاجزوناجمعونكلهمالناسبليقاربها،أوالقرآنعلوميضاهيأنعلممنأوتي

..ءذلكعن

علىتركزالإعجازكتبسائرإذ؟الوجههذاذكرمنوجلعلىوكنت

على-وتوفيقهالثهبحمد-ظفرتحتى؟باللغةالمختصوالبيانيالبلاغيالإعجاز

القيمكتابهفيوضعهاالتيتيميةابنالإسلامشيخجواهرمنمكنونةجوهرة

علىكنتمماأعظمهوماالىأشاربلأالمسيحدينبدللمنالصحيح"الجواب

لفظه،فيالأعجازمنوأكئرأعظممعناهفي"فالإعجاز:قالحيثمنهوجل

ولمالبخاريشرطعلىالإسنادصحيححديثهذا:وقالالمستدركفيالحاكمأخرجه)1(

.2705/يخرجاه

5/433.الصحيحالجواب)2(
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عنالعربعجزمنأعظممعانيهبمثلالإتيانعنعاجزونالأممعقلاءوجميع

()1(لفظهبمثلالإتيان

منأعظممعناهإعجاز-اللهرحمه-جعلهسببفيالبديعتعليلهإلىوانظر

عنالعاجزونأما،العربفصحاءهماللفظعنالعاجزينأنوهو؟لفظهإعجاز

كله.العالمعقلاءفهمالكريمالقرآنبمعانيالإتيان

أمروصفاتهواسمائهاللهتوحيدبابفيالقرآنبهأخبرماأنفس:وقال

نبي.غيرولانبيلابشركلامفيمثلهيوجدولم،للعادةخارقعجيب

،آدموخلق،والجن،والكرسي،والعرش،الملائكةعنبهأخبرماوكذلك

اخبرماونفس،كذلكوالشرائح،الدينمنالقرآنبهأخبرماونف!س،ذلكوغير

كذلك.أيضآهو.الأمثالمنبه

والسياسية،،والخلقية،الإلهيةالعلومفيالعقلاءجميغصئقهماتدبرومن

الأنبياءوصحفوالزبوروالإنجيلالتوراة؟الإلهيةالكتبفيجاءماوبينبينهوجد

سائروببن،ونظمهلفظهبينمماأعظمالتفاوتمنالقرآنوبينذلكبينوجد

...ونظمهمالعربألفاظ

؟القرآنلمعانيمماثلآوالإنجيلالتوراةفيوليسفكيف

الحقيقة،فيلا

الكيفية،فيولا

؟.الكميةولا

()2(الكتبوتدبرالقرآنتدبرمنلكلالتفاوتيظهربل

العلماءيحصيهالاالتيالقرآنعلومسعةعنالألوسيشكريمحمودويقول

أمي:بشربهايأتيأنعنفضلآ

فقد،معدودةولا،بمحصورةليستوعلومه،محدودةغيرالقرآنمعانيإن9

،وأخلاق،وأمثال،ومواعظ،وأحكام،أخبارمن؟فنكلفيمجالهاتسع

قبائحمنوتحذيرالفجار،وذمالأخيار،ومدح،وترهيبوتركيب،وآداب

الطغام،وتبكيت،الأخصامومجادلة،السياساتوتدبيرالدنايا،ومواقعالسجايا،

5/434.الصحيحالجواب)1!

435.-5/434الصحيحالجواب)2(
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ودفعوالنشر،الحشروعلى،وتوحيدهتعالىالباريوجودعلىالدلائللاقامة

وأحوالها،الجحيمودارسكانها،وأحوالالنعيمدارووصف،الريبلىازالة،الشبه

وأمطار،،كواكبمن،الآياتمنالعلويالعالمفيوما،السمواتعالمووصف

وسهولها،وجبالها،الأرضووصف،وعجائبورعود،وبروق،وسحائب

،ومعادن،وحيوانات،نباتاتمنعليهاشتملتوماوانهارها،وينابعهاوبحارها،

لمإنهيقالأنيصححتىوأنوار،،وظلمات،وأطيار،وأشجار،وأثماروأزهار،

أساليبعلىإليهأشارأو،بهصرحإلاوالأواخرالأوائلعلوممنعلمآئبتي

جميععنخاليآ،تضاربيتخللهولم،تناقضفيهيقعلم،مبتدعةوطرائق،متنوعة

عليه،يحتذىمثاللهليس،أسلوبكلمثابهةعننظمهبحسنخارجآ،العيوب

البدوية،الأراجيزمنولا،العربيةالقصائدأنواعمنهوفلا،بهيقتدىإمامولا

النفوسوفي،مستحسنالعقولفيفهوذلكومع،المئيةالخطبمنولا

كلما،مألوتوللأسماع،محبوبالقلوبوفي،مستعذبالأذواقوفي،مستملح

واقتران،المتغايرةمعانيهاقترانمعوغلا،علاالأفواهأيمنوسمعتهحلا،تكرر

ترغيبومنوعيد،الىوعدمنالسورةفيفيخرج،المختلفةالسورفينظائرها

إلىحكمومن،مثلإلىقصصومن،مستقبلإلىماضومن،ترهيبإلى

فتتجانسمتنافرةالكلاممنغيرهفيوهييتنافر،ولاينبوفلا،جدل

أ.)1(.معانيه

تنبيه:

الإعجازمنيخلولاالشرائعوينزلالأحكاميقررحينماالقرآنأنيخفىلا

يغفللاالسابقينوأنباءقصصفيتراهألامعآوالقلبللعقلخطابفهوالبلاغي

:والعبرةالحكمةذكرمنالعقلحق

وترقيقتشويقمنالقلبحقيغفللاالعقليةالبراهينإقامةأثناءوفي9

آلقرئثيزلثآلئمفم!تحنتفسمدتاآلتاالأةالمةييهضآتمن)تؤ:مثلأاقرأ؟وتهويلوتحذير

.22،:الأنبياء1،!يمفونعتا

القليلة،الكلماتهذهفيوالاستعظاموالتهويلالاستدلاذجمعكيفانظر

المسلمة،المقدماتووضوحاليقينيةالمقدماتعمقبينجامعنفسهالدليلبل

.11ل-مخطوط-الألوسيشكريمحمود،،المقليةالدلائل)1(
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فيهذامثليرجدفهل0(.)1(0الفساد،90منالآلهةتنازعيعقبلماالتصويرودقة

بهبمات!!ةأثذينأت!صغ:تعالىقولهإلىالأحكامآياتمنوانظر؟الكلامكتب

يثئءأج!يقتبماعيئقتنبلاثقوآلائقبألقئلىؤألقثااألحئرالخرألقئلفيأيصامىتجكما

فقبماذلكتغدأغتدىفميئؤزخضةزينهغينتخيبذلدبماخ!مزإقةؤآصابمبآتتزونيف!يئآخم

178،.:التقزةأ"!آلبرغذاث

أثوينىأتكآلفا:بقولهالآيةافتتاحفيالطاعةإلىالاستدراجإلىإانظر

."قنوااة

أضيه،يقتبماعيئأقمق:قولهفيوالموتورينالواترينبينالعاطفةوترقيق

إذلذ:قولهفيوالامتنانبإضمز"إقةإؤآ"ابموقولهبآلضفغني،"هايئآخوقوله

عذافيفقلأذلكتغدآغتدىأقمين:الآيةختامفيوالتهديدؤزختة"زيكغينتخيب

آيص،.

وتتتعدماء3مسألةوفيمفصلةفريضةفيألي!س؟يتكلمشأنأيفيانظرثم

يأففي،والطلاقوالظهارالإيلاءأحكامحتىالأحكامآياتسائرفيالمعنىهذا

؟المزجهذاتجدلسانأيفيبل؟الروحهذهمثلتجدالتشريعكتبمنكتاب

أجزاءوؤزغقضهتقزقالطرفينهذينبينبيانهفييجمعأنحاولأحدأأنلوتالثه

ممرعةأ)2(.رقعآبيانهبثوبولخرج،المتنافرةبالأضدادلجاءنفسه

عنهالثهرضي-عمرزمنأسلمالنصارىعلماءأحدأنعياضالقاضيوذكر

منواحدةآيةوبسبب،القرآنيقرأ-عندهم-المسلمينأسرىمنأسيرآسمعلما-

وهيالنصرانيالعالمذلكإسلايمفيسببأكانتالمسلمالأسيرهذاقرأهااللهكتاب

"!آتفآلرونكمف!ؤلبهكويئقوآلتةوتخ!ثىؤربموت!آلتةييهجإومن:تعالىقوله

أحوالمنكلهالسلامعليهالمسيحبهجاءماجمعتإنهاعضها52،وقالالئور:أ

)3(.إسلامهوأعلنالمدينةفيعمرإلىفجاء،والآخرةالدنيا

116.صالعظيمالنبأانظر)1(

نفسه.المصدر)2(

1/336.عياضللقاضيالثفا،:انظر)3(
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تتخلفلاالتيالقاطعةبأخبارهالاعجازالئالث:الوجه

هل:نفسهويسألفيهاينظرأنقاطعةأخبارمنوئ!بهجاءلماوللمنكر

والتعجيزالتحديمعنىتضمنتالتيالأخبارفيولينظرشيء؟منهاتخلف

تلكبعضتأملنقيضها؟،إثباتأوتكذيبهاعلىأحدأقدمهلنفسهوشمأل

الأخبار:

:-نبديلآاواضافةاوكانحذفآ-نفييرأيمنالقرآنحفظ

وقال9(الججر:أأ!لخقفونتات!تاألذكزترتنآنخن)إتا:تعالىقال

"!حميدصيهييرفنئتتريلورلخف!مقؤلاتدت!تينينماآفظلتةي!الأ:تعالى

42،.:أفضقت

:القرآنحفظتيسير

17(.الققر:أ!!تذيهرينققللذكترآتقزانتسرتا)ؤتقذ:تعالىقال

لمنحفظآمنهأيسرالعالمفيكتابيوجدلاإذالقرآنآياتأعظممنوهذا

عربي.غيركانولوعليهيقبل

:بمدةالفرسعلىالرومبنصرالإخبار

غ!الضبغديرومممالآزضىآقفي-!آلزوبملمجتب!أاقص:تعالىقال

.3،-ا:الزومأ!!ممتغيون

الكفر:علىبأعيانهمأناسبموتالإخبار

:القرآنفيالمغيرةبنالوليدطعنلما

-24المذثر:أ!،آتتشيئولىالآقذآإن!ئؤثرقيالأقدآإق)تقاذ

آقزثىؤقآ!شقر)م!أضييمالكفر:علىموتهيعنيالذيجزاءهمبينآتعالىتال25،

مبينألهبأبيعنوقال28(-26المذثر:أ،!تذزؤ،ئتيلا!شقزتا

!م!ممطومامالم!عتةآغقمآ!وتمثثهيآبيدآ)تتت:موتهقبلمصيره

-االق!د:أ!!!سسبومامالمدغتهآغنئقآ!قفذاتتاراشتمضك!

أنهماولوكافرآ،لهبأبووماتكافرأ،الوليدمات؟القرآناخبركماوكان2(

!خبرهفيالتشكيكإلىذلكلأدىالاسلامليكذبا-ظاهرآولو-إسلامهماأعلنا

خلفه.منولايديهبينمنالباطليأتيهلاالذيالقرآنولكنه
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مكة:فييتنزلوالقرآنقريشكفاربهزيمةوأخبر

اوققر:أ!"ألا!ىبرؤليزثوقجمئعإش!هزلم:تعالىقولهفي،الهجرةقبلوذلك

.وغيرهبدريومذلكتصديقوظهر145

كله:الدبنعلىيك!محمددبنبظهوروأخبره

غللي!يزالتئؤدييئلهألثدىرسموت!آزس!لالذ!)كؤ:تعالىقولهفي

33(.:التوتةأ(!أتمشريهون!يرؤلؤ!يزءأللإيهق

ملة.كلأهللهوأذعن،دينكلعلىدينهوظهر،ورسوئهاللهوصدق

للمنكرين:القرآنتعجيزوجوهأعظمومن

:الموتتمنيعناليهودثعجيز

:القرآنيتضمنهاالتيالإعجازوجوهأشهرمنوهذا

يذعون،كمايقينعلىأمرهممنليواأنهم-اليهودعن-نبيهالثهأخبر-ا

وقال،يتمنونهلاالموتتمنيإلىدعوتهمإنوأنك،شديدةلكمرهبتهموأن

نإأقؤتقتمتؤاألتاييىذونيينخيصمةآلت!يخدآلأيخزألدازتخكألفإن)ئل

"!بأدال!ينعيئئمؤآلتةآتدجملمقذشابماألذاتتمتؤؤلن!عئديبضنئم

59،.-49:التقزةأ

)قل:فقالآخرزمانوفيأخرىسورةفيوالتوبيخالتقريعهذاأعاد-2

كئئمإنالمؤثقتمئؤأألآيم!،ولؤيندئمآئرجمآبرآليهئمزعضئغإن3ؤ(هاالدليئتأئها

6:الخفغةأ!"بألظيمينظيمؤأفةألديهرقذسابمااآتآتتتوتث!ؤلا!ضدقين

وتغضب.تغيظالتيوالمطالبةالاقتضاء،هذامعأبدآتمنوهفما7،؟-

تكذ!4علىوحرصهمث!اللهلرسولاليهودعداوةشدةمنبالرغم-3

وحماربوهوأولادهموأموالهمدماءهمذلكفيوبذلهم،منهتكونوزلة،وفضيحته

معالموتتمنيعلىأقدمواماذلكومعومشقةشدةكلوتكلفوا،عليهوأعانوا

متنا)1(.ليتنا:يقولواأنوهو،وقربهسهولته

،العظمالآيات:-)هذهالباهرةالآيةهذهمنمتعجبآالجبارعبدالقاضييقول

412.-2411/الجبارعبدللقاضي،النبوةدلائلتثبيت:فيالثلاثالقاط:انظر)1(

175

http://www.al-maktabeh.com



عاقلفيهافكرماالتي،القاهرةالباهرةالحكشوفةالواضحةالهائلةالكباروالأعلام

يكل!إقدامهأمنتدريلاف!نك،عققهوبهرت،وصدقهيبنبوتهعلمآقلبهملأتإلا

بشدةعلمهومع،وسهولتهخفتهمعذلكيتمنونلابأنهمعنهمالإخبارعلى

شدةمعذلكعنإحجامهممنأمتغخب؟وفضيحته،تكذيبهعلىحرصهم

وإلهيوربكمربيالثهقولمنهذابل...عنديمنهذايقلولم؟إليهحاجتهم

وابلغوأغيظأشدليكون،ويتلىيقرأكتابأفجعله،وجهركمبسركمالعالموالهكم

لاأنهيعلموهوإلالهمهذاقالماأنهولتعلم،التنبيهفيوأظهرالحجةفي

مقاموهذا،القرآنهذابمثلتأتونلاأنكمللعربقولهمنأعجبوهو،يتمنونه

جلبربهفثقتهلتعلم،اليقينمعإلادعاويهوعظمعقلهمعجمرومثلهيقومهلا

إليه.يوحىماإلىوسكونهوعز

الآياتهذهعندعقولهموتاهت،اللهرسولوأعداءالملحدةتحيرتوقد

الموتيتمنوالنملتماليهودوكون،القرآنهذابمثليأتوالئميتمالعربيلعنونفهم

()1(.ونستريحفيستريحونفيكذبونهم

المباهلة:عنالنصارىعجز

-السلامعليه-المسيحفيقولهمتهافتللنصارىتعالىاللهبينانبعد

كىت!4قاثزترا+ين!ةادمكضثل!(لمحرعندجميممئقثلإاث:تعالىبقوله

نئزئ!كإألين:الآيةهذهعقيقسبحانهقال95،:جممزانأآل"!قحكون

06،.:جممزانأآل!!آلصتتزينينلكق

وماذا،سواهصحيحولا،عنهمحيدولا،عيسىفيالحقالقولهوهذاأي

فيالحقعاندمنيباهلأنوئ!رسوتهآمرأتعالىقالئم؟الضلالإلاالحقبعد

تحاقوأققنمآديليرينبئةثرقائئدينيي!خقئإقمق:البيانظهوربعدعيسىأمر

غلىألئإثقتتقخثلننتهلئضؤآنئسمكموآنفائتناترلمحصإكنمؤلي!صماتأؤإلتآ:كضآبت!بمثنئ

61،.:جممزانأآل،!آلئلىجمت

!عل!اللهرسولالىنجرانصاحباوالسيذالعاق!ث"جاء:قالحذيفةعن

نبيآكانلئنفوالة،تفعللا:لصاحبهأحدهمافقال:قال.يلاعناهأنيريدان

/6الجوابفيتيميةابنالاسلامضيخالمعنىهذاذكرمختصرآوبنحوه،السابقالمصدر)1(

.582

176

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


معناوابعثسألتنا،مانعطيكإئاقالا:بعدنا-منعقئناولانحنئفلخلافلاعننا

أمين"حقأمينآرجلآمعكمالأبعئن:فقالأمينأ.إلامعناتبعثولا.أمينآرجلآ

فلما،الجراحبنعبيدةأبايا)قم:فقال!،اللهرسولأصحابلهفاستثرت

6)1(الأمةهذهأمين)هذا!:اللهرسولقال،قام

لالرجعوار!الثهرسوليباهلونخرجوا)ولو:الترمذيعندزيادةوفي

أهلآ،)2(.ولامالآيجدون

وهم،وأبناؤهوأهفههويحضربأن:المباهلةإلى!الثهرسولفدعاهم

علىولعنتهعقوبتهينزلأن؟تعالىاللهيدعونثم،وأبنائهمبأهلهميحضرون

حقأ.اللهنبيأنهعرفوالأنهميجيبوفلمذلك؟إلىيجيبونههلفتشاورا،الكاذبين

:-باختصار-ومنها،الفتحفيحجرابنذكرهافوائدالقصةهذهوفي

مصلحته.تعينتإذاتجبوقد،الكتاباهلمجادلةجواز-

عباسابندعاوقد،الحجةظهوربعداصرإذاالمخالفمباهلةمشروعية-

تمضيلامبطلآوكانباهلمنأنبالتجربةكرفومما،الأوزاعيثمذلكإلى

المباهلة)3(.يوممنسنةعليه

أمرثمالسلامعليهبآدملعيسىالمثلبضربالحجةعليهمقامأنوبعد

"ئأئلإقل:سبحانهفقال،وعنادهمكفرهمعلىأصرواهمإنبالمباهلةرسوله

ؤلاشئتأليرء!ئثيكؤلاألتةالاتفئدآلأؤتتتؤتنتتاضمآيمتحاتةإلاتماتؤاآنيهتن!

ا!أ!،ك!دئبأئآأشثاوافقولو(تؤثؤأق!نأقؤخمزينآزبابمئغضائفضناتئخذ

64،.:جممزان

القرآنوأنحق!النبيئدعوةانعلىواضحآدليلآالقصةهذهمنونأخذ

النبيئقبولوأن،الكاذبينعلىوالهلاكالعذابإنزالعلىالقادركلاموأنه،حق

أمرآكاننبوتهفي!محمدصدقانعلىدليلمنهامخالفيهوامتناعللمباهلةف

المباهلةقبولعننكصواحيثالكتاباهلمنمخالفيهعندحتىوثابتآمعروفآ

0438.حديثالفتحمع8/39نجرانوفدقصةباب،صحيحهفيالبخاريرواه)1(

1/936.كثيرابنتفسيروانظر:،صحيحح!نوقال،أولهفيقصةبذكرالترمذيرواه)2(

الفاجرةالأصئلةعلىالفاخرةالأجوبة:وانظر692،-3593/للطبريالبيانجامع:وانظر

41ص،للقرافي

8/59.الباريفغ:انظر)3(
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بهم)1(.العذابنزولمنخوفأ

بالمغيباتالاعجاز:الرابعالوجه

إن-وسيأتي،النبوةصدقعلىبقوةتدلالتيالدلائلإحدىبالغيبالإخبار

هذاإفرادمنلابدإذ؟البابهذامنالخامسالمبحثفيذلكتفصيل-اللهشاء

هنا،لذكرهاالمقاميتسعلاالتيالمسائلبعضعلىللتنبيهحدهعلىالمبحث

الإعجاز-فيألفمنجلإليهأشارقدالإعجازوجوهمنالوجههذهبأنعلمآ

ووجه،اتفاقمحلفهو،وغيرهمالمتكلمينمنوحديثأقديمآ-اطلاعيحسب

الظهور.غايةفيالنبوةعلىدلالته

"بالإعجازيسمىماأوالعلميةالاكتشافاتأنهنا:ذكرهالجديرومن

حقاثقعنأخبارالقرآنفياذ؟البابهذافيداخل-التسميةصحتإن-(العلمي

بعضفيالناسبعضإلىبالنسبةالغيبحكمفيولكنها،الكونفيموجودة

يحضرهالملمنبالنسبةغيبفهيمثلآالدابةعنالإخباربمنزلةوهي،الأوقات

توصلتالتيالعلميةالمكتشفاتشأنهووهذا،حواسهمإدراكعنخارجةلكونها

كانماداظهارمخبؤأكانماكشفإلىالمتأخرةالعصورفيالحديئةالوسائل

الشصى.يرونكماالعينرأيالناسفيراهاالحواسالىالكونأسرارمنمستررآ

جاءت-المثالسبيلعلى-امهبطنفيالجنينتكونمراحل؟ذلكومن

تجغفتنماأثم:تعالىقالكماتكوينهمراحلعجيبةبدقةمفصلةالقرآنيةالنصوص

اكمفهغلآفتفناصهآنغققةففقناعلقةآلالفةضقئتافئ!ئكيؤق!إ2نينظفة

،!آئخطفين(خمتئنآلئةقتحازكةاضرنخقاآلمحثمأتةلرلخماآتعنهرفك!ؤتاعنهما

14،.-13:المؤمنونأ

وهكذا.والمجاهرالنواظيرمنالحديثةالرؤيةبوسائلللعيانتكشقتثم

قطعيآثبوتآعندنالثتأنبدلاإذ؟كونيكشفهوماكلمعنقفأنينبغي

خبرآالقرآنبهأخبرماكانفإذا،والقطعاليقيندرجةالىثبوتهفييصلمحسوسآ

جاءلماومطابقةموافقةالكونيةالعلومفيجاءتالتيالحقيقةوكانتقاطعآمحكمأ

المستقبلة.بالمغيباتالإخباربابمنإعجازإنهيقالأنيمكن،به

فنظمواومعارفهالقرآنعلومفييتوسعواأنلهمطابالباحثينبعض!ولكن

017.-1/916تيميةلابن،الصحيحالجواب:انظر)1(
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لىان،ومسرفونمخطئونذلكفيوهم،الكونعلوممنلهمبداماسلكهافي

نأيسوغانلاخصصتامهماوالشعورالنيةولكننبيلآ،وشعورهمحشةنيتهمكانت

أ)1(.وظيفتهمنليسمااللهكتابويحضل،الواقعغيرالإنسانيحكي

النفوسفيبتأئيرهالإعجاز:الخامسالوجه

إعجاز)في:قالحينماالخطابيسليمانأبوالوجههذاعلىللنصفطنوقد

وذلك:،آحادهممنالشاذالايعرفهيكادفلا،الناسعنهذهبآخروجهالقرآن

القرآنغيركلامأتسمعلاف!نك،النفوسفيوتأثيره،بالقلوبصنيعه

،بحالوالحلاوةاللذةمنالقلبإلىلهخلصالسمعقرعاذامنثورآولامنظومآ

إليه.منهيخلصماأخرىفيوالمهابةالروعةومن

عادت،منهحظهاأخذتإذاحتىالصدور،لهوتنشرح،النفوسبهتستبشر

الجلود،منهتقشعر،والقرقالموتوتضئصاها،والقلقالوجيبعراهاقد،مرتاعة

الراسخةوعقائدهامضمراتها،وبينالنفسبينويحول،القلوبلهوتنزعج

وقتله؟اغتيالهيريدونأقبلوا..العربرجالمنللرسولعدومنفكم...فيها

رأيهمعنيتحولواأنمسامعهمفيوقعتحيثيلبثوافلمالقرآنآياتفسمعوا

،موالاةعداوتهموصارتدينهفيويدخلوا،مسالمتهإلىيركنواوأن،الأول

ايمانآأ)2(.وكفرهم

وتصدعلتزلزلجبلعلىالقرآنهذانزللوإذ؟بغرببليسالتأثيروهذا

خنثمعائ!إشث!ضلىغلىاتئرا!قداآنرنآإتز:تعالىقالكما؟بالإنسانفكيف

"!تقكروتتع!ثضللتاشنفقيبهاالأقثلوتقثآلئةخشسؤققشصحرعا

21،.الخشر:أ

المغربفييقرأتح!اللهرسولسمعت:قالابيهعنئطجمبنجبيروعن

خلئؤاآتم!آلخلفونه!آتميفئ:قترينصلمؤأ)آتم:الآيةهذهبلغفلمابالطور

،!آفتهئطونفئمآتمزيذخضالنجمنذممئمآتميؤينؤ!لأقيؤآلأز!آلشتؤدئ

يطير()3(.أنقلبيكاد37،-35الالور:أ

2.354/الزرقانيالعظيمعبدمحمد،القرآنعلومفيالعرفانمناهل)1(

07صالقرآن)عجاز)2(

8.406/الفتح،4854حالتفسيركتاب،البخاريرواه)3(
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قلبه.فيوقرماأولالآياتتلكوكانتذلكبعدأسلمثم

مم:لهفقيليبكيفوقفالقرآنيقرأبقارئمرأنهنصرانيعنوروي

)1(.والنظمللشجا:قال؟بكيت

إقكآنرتتة!هتئثاثر1:تعالىقالكثيرينهدايةفيسببآهذاوكان

،!ألمحيد6لقنرليزجزوإذزيهزلإديأألثروإذألطفتنتىينآلتامقلخيىقي

ا،.:إبراهيمأ

فآمنت:منهتعجبتوالجن

مخ!!فزاناكقتاإتآققالو3"ألينيقتقرفستقغآتةالةأؤش"فل:تعالىقال

2،.-ا:الجقأ!،تطصأبزئآفشركؤلنيهثآتآآآصثدالم!دى

بأنالمسلمونأمرحتىالقويالتائيرذلكالناسفييؤثرالقرآنزالولا

أتمشركينآصيقأتياق:تعالىقال.يسلملعلهالكافرالمستجيرعلىالقرآنيقرؤوا

"!ئغتموئ،قؤميلأخمتمذلكمأتمأتلياثرآدت!بهتميتتمعحتئجمجزأمتتحازئر

6،..التوتةأ

فيالقرآنتأثيروهو،مبالغينكنالماآخروجهآالوجههذامناخذناولو

وبيان،الكتبمنعرفماكلفيالعادةبهخرقمبلغآتأثيرهبلغإذ؟المؤمنين

الذيالضخموالتحول،الناسفيالقرآنتاثيرمننتجالذيالإصلاحانذلك

إلاوحديثهقديمهالتارلخعهودمنعهدأيفيليحدثيكنولمحدث)ماحصل

،النفوسعلىالقاهرالسلطانمنلهيكونبحيث...العميقالايماناساسعلى

فيالأولنهجهمعنالناسيصدماوالميولالعواطفعلىالنافذوالحكم

عليها،نشأوواالتيوأخلاقهمألفوها،التيوعبادتهمتوارثوها،التيعقائدهم

الذيالجديدالدينهذااعتناقعلىيحملهموما،بدمائهمامتزجتالتيوعاداتهم

الذيالأساسوهذا.لديهمالمألوفةالأوضاعتلكوحارب،الموروثاتتلكهدم

وتعجز،والمصلحونالعلماءيؤلفهاالتيالتعليميةالكتبجميغعنهتفضزمنهبدلا

.")2(...المشرعونيضعهاالتيالقوانينكافةإيجادهعن

الغفرانبابوفتح،الأملببسطالنفوساصلاحفيبديعأسلوبوللقرآن

.الحزنوالثحجا:1/385،عياضللقاضيالثفا،)1(

604.-2/504الزرقانيالحظيمعبدمحمد،القرآنعلومفيالحرفانمناهل)2(
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آمالإليهاوتستريح،النفوسلهاترتاحالتيالمعانيوذكز،التوبةوقبولوالرأفة

تقنط.فلاالقلوب

173،:التقزةأ،!زجيصغفو3آقةأإن:تعالىقولهالمذن!ثقرأفإذا

نماشتغتو(أدتةبهزواأننم!هغنماتوآآؤتخ!ثةنعلوأإذأ)وأئدب:تعالىوقوله

"!ئغاتوتولهت!قعلواماقئي!و(ؤثغألئهإلاآلذنولبتتنرؤتنيذلؤبهتم

لاأنفميمغغكآقرفواالدينئلغ!ابقتر!!:تعالىوقوله135،:جممزانآلأ

الرتر:أ!،ألزجئمالقفوزئؤإت!خيغأآلذنوئاتغمزأدتةلم!أدت!زخزينتتظوأ

.،53

سبيلوسلوكالاستقامةطريقإلىالرجوعفيالآمالأبوابتتفتححينئذ

الرحيمالغفورإلىيفرلأنالمؤثرالأسلوببذلكالآياتتلكوتدفعه،الصالحين

الصالح.العملعلىويقبل،إليهفيتوب

يزيدهتلاوتهعلىالإكباببل؟يمجهلاوسامعه،يملهلاو"تارئههذاكل

بلغولوالكلاممنوغيرهطريآ،غضآيزاللا،محبةلهيوجبوترديده،حلاوة

فيبهيستلذوكتابناأعيد،إذاويعادىالترديد،معيمل،مبلغهوالبلاغةالحسنفي

القرآن!اللهرسولوصفولهذا...الأزماتفيبتلاوتهويونس،الخلوات

الفصلوهو،عجائبهتفنىولا،عبرهتنقضيولاالرد،كثرةعلىتخقق"لا

هو،الألسنبهتلتبسولاالأهواء،بهتزيغولاالعلماء،منهيشبعلا،بالهزلليس

ققالو3الجينيقتقرأشتتغآئةإلثأوجمه)فلقالوا:أنسمعتهحينالجنتنتهلمالذي

الجن:أ،!آطاترتآلئثتيرئرؤلقيرطتآقاآلزسئدإلمتهلىى!مخب!اناقزعغناإتا

.")2(..12)1(.-ا

المخبتينالمؤمنيننفوسفيويتركعليهبالإقبالالطيبأثرهيزيدوالقرآن

بهتختلفلاالذيهـهو:بلفظالحليةفينع!يمأبورواهماالروايةلهذهالمقارباللفظ)1(

أمرفوعأ،محاذعن)درشىأبيحديثمنغريب:وقال.،.الرد.كثرةئخلفهولا،الألسن

فيالهيثميوقال،ميسرةبنيونسترجمةفي5/253يونسحديثمنالانكتبهلم

7/165.متروكوهوواقدبنعمروسندهفيإالمجمع،

1.093/عياضللقاضيالما،)2(
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كتناكديقآخمتصنترذأأدته:بقولهالنفوسفيبماالعلامتعالىذكرهبالغأ،أثرآ

2بزإذوفلوكهئمج!ؤممتمظينصتمرئهتمثحؤئالدينجمؤلمحته!معزشايئثتشمها

الرتر:أ،!كابيقلث!قاألتةيق!ل!ؤمن!ثلأتنيرءيهدىألت!ممذىذلكآلت!

بأن-للقرآنالعجيبالتأثيرذلكعرفوالما-بينهمفيماالكفارتواصىولقد23،،

تلاوتهعندلغوآيحدثواأنعلىعزموابل،سماعهمنوغيرهمأنفسهميمنعوا

أتفزانتمدالمحتممو(،كقرؤاآئدين)ؤتالى:للسامعينوصداالآخرينعلىتشويشآ

اللهويأبى،الذهـيعبالفشلكالعادةوباؤا26،:أفضقت،!تغيبزنلغقرءفيوؤالقؤأ

.الكافرونكرهولونورهيتمأنإلا

والاختلافالتناقضمنبسلامتهالاعجاز:السادسالوجه

أضئتفاذ؟تؤتجاو(ألت!غثريخديقتمنؤتؤا!أنقؤسذ!ونأ(قلأ:تعالىقال

82،.:الئساءأأ!صيإبم

المشركينجهلةمنيقولهكمامختتقآمفتعلآالقرآنأأكانالوكثير:ابنقال

وهذاكثيرآ،وتضادأاضطرابآأياختلافأ؟فيهلوجدوابواطنهمفيوالمنافقين

فيهوجدغيرهكلاموكل()1(اللهعندمنفهوالاختلافمنسالمالقرآن،أ

.الأسلوبفييسلملم-نادروهذا-المعنىفيسلمف!ن،الاختلاف

أعظمفي؟النافعالواسعالعظيمالبابهذافيجمعهمنتمكنتماهذا

باقية.وآية،مستمرةحجةر!،دلائله

1/952.كيرابنتفسير)1(
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الثافيالمبحث

بنبوتهالتسليمعلىبالرسلالإيمانتوقف

يأعلىالأنبياء:-مننبيأي-بنبوةيؤمنلمنيقالأن؟الدليلهذاتقرير

به؟إيمانكفياستندتشيء

على:يعتمدالأنبياءمنبنبييؤمنمنكلأنةالجواب

النبوةدعوىتواتر-

النبوةدليلظهور-

...وعبادته،اللهتوحيد؟منالنبيئدعوةصحة-

...وأمانته،صدقه؟النبيئشخصصلاحية-

وسعلمافيهالحيثياتهذهتحققومدىيت!عمحمدشأنفيتأملناولو

نأإلاالمتطابقةالأموروتماثل،المتماثلةالأموربينبالعدليحكمعاقلإنسان

،الشركونفىالتوحيد،ورسخ،الدلائلبأعظمجاءقد!هأنهسيمالابهيؤمن

وكتابه،الأديانأظهردينهزالولا،الأخلاقمحاسنوتمم،الشرائعوأكمل

الكتب.أصح

دان،نجمانإنهما:يقولأنيترددلمنجمينرأىإنالمنصففالعاقل

عنفينفيهذاغيريقلومن،نورانإنهمايقولأنفييتوقفلمنورينرأى

فيالنظرإذ؟الاثنينبنفينفسهملزم،للحقيقةخائنفهوللآخرمااحدهما

الحكمقرينأحدهماعلىحكمهيكونأنوينبغيالآخر،فيالنظرنظيرأحدهما

الآخر.على

،النبوة)وهيواحدأبإلىيتمونكلهمبالإخوةيكونونماأشبهوالأنبياء

-هريرةأبيفعن،المختلفةشرائعهموهىشتىوامهاتهمالتوحيدأ،إلىوالدعوة

الأنبياء؟مريمبابنالناسأولى،أنا!:اللهرسولسمعت:قال-عنهاللهرضي

رواية:وفي01،.علاتأولاد
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واحد!)1(.ودينهم،شتىوأمهاتهم،غلأتمنإخوةالأنبياء1

؟اللاموتشديدالمهملةالعينبفتحالغلاتأولادالعلماءأقال:النوويقال

أولادلهمفيقالالأبوينمنالإخوةوأما،شتىأمهاتمنلأبالإخوةهم

وشرائعهمواحد،إيمانهمأصل؟الحديثمعنى:العلماءجمهورقال،الأعيان

فيهافوقعالشرائعفروعوأماالتوحيد،أصولفيمتفقونف!نهم،مختلفة

دهانتعالىاللهطاعةوأصلالتوحيدأصولبهفالمراد:واحدأ)دينهم،الاختلاف

جميعآإ)2(.والطاعةالتوحيدوأصولصفتهااختلفت

منها،علكأنهأخرىتزوجثمامرأةتزوجمنأن"وأصله:حجرابنقال

اختلفتدهانالتوحيد،وهوواحد؟دينهمأصلان...الشرببعدالشربوالعلل

،)3(+مختلفةأزمنتهمأنالمرادوقيل،الشرائعفروع

،إخوةلأنهم!؟مريمبابنالناسأولىإأنا:نفسهالحديثفيقالولذلك

بينهما.رسوليأتولم،متقاربزمنهمولأن،بهبشرعيسىولأن

عقله:فليتهممتماثلينبينفرقمن

جاءممنقبلهالنبوةادعىمنكلبالتالييكذب!محمدآيكذبفالذي

بينالتسويةوعقولهمالناسفطرفياللهركزإوقد:نبوتهعلىصادقبدليل

بينهما!)4(.الجمعدانكارالمختلفينبينوالفرقبينهما،التفريقدانكار،المتماثلين

وسدعقلهأغلققدمتماثلينبينفرقمنأن-اللهرحمه-القيمابنأشاربل

:فقال،بالكليةالاستدلالطرقعليه

وغلقتالاستدلالطرقلانسدتالمتماثلينبينالتفريقجازأفلو

.،)5(أبوابه

الكتابفي)واذكرتعالىاللهقولبابالأنبياء،أحاديثكتاب،صحيحهفيالبخاريرواه)1(

صحيحه،فيرواهلمسلمالواردواللفظ،6/478الفتحمع34423443،ح.(..مريم

2365.ح4/1837السلامعليهعيسىفضائلباب،الفضائلكتاب

15.012/سلمثرح)2(

6/478.الباريفتح)3(

1.111/القيملابن،الموقعينإعلام)4(

1/112.نفسهالمصلر)5(
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الرسلبينالايمانفيالتفريقعدمالدينأصولمن

التفريقعدموهوالدينأصولمنعقديأصلالسابقةالعقليةالقاعدةولهذه

الصلاةعليهم-فالرسل.بنبوتهموالإيمانتصديقهمحيثمناللهرسلبين

أصخ:تعالىقالكما،لهشريكلاوحدهاللهعبادةوهوواحد؟دينهم-والسلام

لهمشرعواسز!ؤ!ثفض)آئم13(:الشورىأالآية.؟.بهء.ؤضىماآلديهقينتكغ

ثفتمألالايينو!!ئثتنغثمققمىآلفضل!تحيتةؤلؤلاأطةبويآدنةلئ!تاألزجمضين

21،.:الشورىأ"إلصعناب

الأنبياءمنوالآخرينالأوليندين"فهذا:تيميةابنالإسلامشيخقال

رسلهبطاعة،ومكانزمانكلفي،لهشريكلاوحدهاللهعبادةوهو،وأتباعهم

بهجاءتمابخلافعبدهمندثهعابدأيكونفلا،والسلامالصلاةعليهم

عابدآبهمؤمنآيكونولا،رسلهبطاعةعبدهمنإلابهمؤمثآيكونفلا...الرسل

يأتيأنإلىرسولكلفيطاع،إليهأرسلمنوأطاع،رسلهبجميعآمنمنإلاله

يصعالأزسمولممنآزسملنا)ومأ:الثانيللرسولالطاعةفتكونبعدهالذي

64(.:الئساءأ!...ألت!يإذت

إإن:تعالىقالكماكافرآكانببعضوكفرببعضفآمنرسلهبينفرقومن

بتقصنىنؤينؤتيولوتؤرس!لإهأدث!تتنيتيزهؤأآنؤئريبماوئؤزسملإءبأدت!يكفزو!آددليئ

وآغتدناصفاآتكزوبئمممأؤثهك!سمبيلآذلكبئنتتخنماوأآنؤيريرونبحغ!قؤتفر

شؤئأؤثهكيئهغآضدبئنجمقترقواؤثزؤرسم!4يأق!ةاقؤ(ؤالدينبييناغدابالقبهينريئ

152،.-015:الئساءأأ!زجي!غئوزاألتةؤكأ!أصزئتمجمؤيييئ

يجددمنولارسولبعدهيكنولم،النبيينخاتم!رمحمدكانفلما

مقتضيأيكونمنالأسبابمنالدينلتجديديقيموتعالىسبحانهاللهيزللم،الدين

بهويعرف،ومحامدهالإيمانمحاسنبهفيظهر؟الكتابفيبهوعدكما؟لظهوره

إ)1(.ومفاسدهالكفرمساوئ

قبله:الأنبياءبسائرتكذيب!هحمدبنبوةالتكذيب

منعرفناالذيبالطريقيكذبالحقيقةفيفهولمجحبهيكذبمنلأنوذلك

الأنبياء.صدقخلاله

1/38.85-الصحيحالجواب)1(
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هذابأن؟غيرهويصدق!محمدبنبوةيكذبعمن-تيميةابنقال

:-الأنبياءمنقبلهمنتكذيبيقتضيالتكذيب

بطريقمحمدنبوةبهئعلموعيسىموسىنبوةبهئعلمالذيالطريق"ف!ن

المعجزاتوعرفتبالمعجزاتوموسىعشىنبوةعلمتقالوا:فإذا،الأولى

أبلغ،وتواترها،أعظمفمحمدمعجزات:لهمقيلإلينا؟المتواتربالنقل

أحسن،دينهوشرائح،أفضلوأمته،أكمل!محمدبهجاءالذيوالكتاب

شريعتهفيجمعقدلج!وهو،بالفضلبتكميلهاجاءوعيسىبالعدلجاءوموسى

والفضل.العدلبين

التقديرهذاعلىكانمفتر،كاذبهذامعهو:يقولأنلقائلساغف!ن

منمعهمماجميغ!محمدآبتكذيبهمفيبطلذلك،فيهيقالأنلغيرهالباطل

فلو..33.منهأولىهوبمنفكيف،مثلهحكمالشيئيناحدحكمإذ؟النبوات

..نبيأ.يكنلموموسىأنبياء،كانواوسليمانوداودويوشعهارونإن:قائلقال

لممريمبنوالمسيحأنبباءكانوا...وسليمانداودإناليهود:يقولهماقالأو

النبوةهؤلاءعنهمنفىالذينف!ن،البطلانمعلوممتناقضأقولآهذاكاننبيآيكن

يجوزفكيفأفضلاكملنبوةودلائل،لهأئبتوهاممننبوةوأكملبالنبوةأحق

"زفرإن:قائلتاللوكماهذاوصار؟الفاضلدونالمفضولللنبيالنبوةإكمال

وأحمدوالشافعيومالكحنيفةوابافقهاء،كانواوالأثرمأ)1(والمزنيالقاسموابن

،نحاةكانواوالمبرد،)2(الأنباريوابن"الأخفشإن:قالأوفقهاء،يكونوالم

موسىإن:قالمنوكذلكبل...نحاةيكونوالموالفراءوسيبويهوالخليل

ليسومحمد،اللهعندمنمنزلانكتابانوالإنجيلوالتوراةرسولانوعيسى

ماتدبرلمنوالبيانالظهورغايةفيقولهفبطلان،الثهمنينزللموالقرآن،برسول

نبوتهوآيات،قبلهالتيوالكتبكتابهوتدبرقبلهمنبهجاءومارفيمحمدبهجاء

هؤلاءأ)3(.دينوشرائعدينهوشرائعهؤلاءنبوةوآيات

والشافعيومالكحنيفةأبيالارلعةالفقهاءمنزلةيبلغونلاولكنهمالاسلامفقهاءمنهؤلاء)1(

المذهب.واستمراروالأتباعوالحسهرةوالتأليفوالإفتاءالحلمفيوأحمد،

فيوالفراءوصيبرلهالخليلمنزلةيبلغونلاولكنهمونحاتها،الحربيةاللغةعلماءمنهؤلاء)2(

.والشهرةوالتاليفالعلم

.-باختصار-92-226/الصحيحالجواب)3(
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الحقائقتتضحبالمقارثة

بينهممقارنةوأجريناجميعهمالنبوةمذعوبهجاءماإلىنظرنالوأننابمعنى

حيث:من

،النبوةدعوةتواتر-

ظهورها،واستمراريةالنبوةدلائل-

،...اللهوعبادةالصمركونفيالتوحيدمن؟الدعوةغاية-

.للإنسانوصلاحيتهاالشرائع-

،اللغويوأسلوبهاالعلميومحتواهاالكتب-

بهجاؤواماوجميع.وموازينهاالأخلاق-

لنبيه.الثهونصرالدينظهور-

بناء-والسلامالصلاةعليهم-الأنبياءجميعبينيقارنأنللعاقلذلكبعدثم

المضمار؟هذافيالسبقشرفحازقدالأنبياءأي:نفسهيسألثم،سبقماعلى

جميعهمأعلاهمكونهمع؟المنظومةهذهمنمحمدآءلمجب!ئخرجأنلأحديسوغوهل

وحفظ،الشريعةواستمرارالتوحيد،وترسيخ،النبوةبدليل؟المقاييستلكبكل

كله.الدينعلىالدينوظهور،الفضيلةموازينواستقرار،المصادر

الإسلامشيخفال؟قبلهققنبوةفيطعنآ-!نبوتهفيالطعنكانولذلك

تيمية:ابن

نبوةعلىودلالتهإلاوالمسيحموسىنبوةعلىيدلالأدلةمنجنسمن!فما

ىجم!،محمدنبوةثبوتوالمسيحموسىنبوةثبوتمنفيلزموأكثر،أقوى-حي!محمد

0،)1(.0.والمسيحموسىنبوةفيالطعنلمجييممحمدنبوةفيالطعنومن

ولمجربمحمدالتكذيبمحنبيىبنبوةالتصديقامتناع

مخاطبأ-تيميةابنالإسلامشيخقالءجمبح،بهالتكذيبعلىيترتبماوهذا

:-بغبهالمكذبين

ىلمجرو،بمحمدالتكذيبمعالأنبياءمننبيبنبوةتصدقواأنيمكنكملا

نانبيننحنبلمنها،وبأعظمبمثلها-لمجيئمحمدنبوةتثبتبهاالذيوالطريق

245/الصحيحالجواب)1(

187

http://www.al-maktabeh.com



نبينبوةعلىبهيستدلماكلوأن،غيرهبنبوةالتصديقمنأولى،بنبوتهالتصديق

فالجوابنبينبوةبهيعارضوما،غيرهمنالدليلذلكبجنسأحقيكلت!فمحمد

وفيما،النبوةعلىيدلفيمامقدمفهو،غيرهعنالجوابمنأولىع!محمدعن

بنبوةيصدقأنالعلممعفيمتنع.ذلكفيأكملوهو،المعارضةعنبهيجاب

التصديقمعبنبوتهيكذبأنوالعدلالعلممعيمتنعكما،بنبوتهالتكذيبمعغيره

فيالآخرمنأكملأحدهمااثنينكلفيوالعدلالعلممعيمتنعكما،غيرهبنبوة

المفضوليفضلالظالملأن؟الفاضلدونللمفضولالفنذلكبمعرفةيقرأن،فن

()1(.الفاضليعرفولاالمفضوليعرفقدوالجاهل،مفضولبأنهعلمهمع

قالموجزةبمجادلةالبابهذافيالكلامالماتريديمنصورأبواختصروقد

إلىأشارواف!ن،سلفهمبهأقرأو،بهأقروالهالذيالمعنىعن)نسألهمفيها:

نبوةفيألزمناهمالنبوةتوجبالتيالمعانيمنأنهذلكتحقيقعلىمحنى

بظواهرتعلقوادان...مختلفةالآيةكانتوإن،بعينهالمعنىذلك!محمد

01)2(.0.والرفعةالأعجوبةفيلمحمدالذيمثللأحديجدوالمالآيات

؟الأرضعلىمشرقآيزاللانبوتهدليلسطوعإذحقوهذا

عصركلموجودمحمدآءلمج!!فكأن:الألوسيشكريمحموديقولذلكوفي

يذكروحجتهبرهانهوقاطعنبوتهدليللأنمنها،منقطعغيروالوحياظهرنا،بين

لسانبأفصحويناديالنهار،واطرافالليلآناءالأقطارسائرفينبوتهبصحةالناس

الأرضمشارقفيالناسويدعو،دعوتهوصدق،رسالتهصحةعلىبيانوأوضح

أشرقتالتيهديهشموسبضياءوالاستنارة،العليةباحكامهالعملإلىومغاربها

تؤتي،طريةغضةالأعصارمنعصركلفي،المحمديةوالشريعة،الإلهيةبالأنوار

اختصلمايعتريهاولاالشرائعسائراعترىمايعترهلمربها،بإذنحينكلاكلها

-لمجب!رمحمدحياةزمنفيأنفكمافيها،أودعتالتيوالأسرار،الخصائصمنبه

لابعدهالتيالقرونفيكذلكآخر،رسولإرسالإلىالحاجةتمسلمبعثتهوأيام

وجههعلىيتلىكلماالعظيمفالقرآن،أخرىشريعةوتشريعآخررسولإلىحاجة

دعوةوهي،ثابتةموجوةتزللمالبعثةففائدةء!هاللهرسولمنيسمحهالسامعكأن

التيبالأموروإعلامهموالمعاد،المعاشمصالحإلىدمارشادهم،الحقإلىالخلق

131.-5013/الصحيحالجواب)1(

.021صللماقريديالتوحيد،كتاب)2(
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،1!(.الباطلةالشبهدازاحةالقاطعةالحججوتقرير،عقولهمعنهاتعجز

إرساله!راليتدعوكانتالضرورة

اليهما:نظركنلفتأمرانهنالكبهيكذبلمننقولثم

مستغربأامرهيكنفلم؟الرسلجنسمنوهوإرسالهمنالتعجبلماذا-1

فيعليهالردوجهيبطلفلذلك،الأممفيمثلهبوجودالعادةعلىمستمرأكانبل

تييرييهاخلآالآأت!ينتر)قؤتي!ك!تميثيرابآلحقآزصمقتكأإئآ:تعالىقال.وهلهأول

24،.أقاطر:"!

ئغضاتضغفماتغناكئبؤزصمؤف!أقةجاتاقئت!%زمئقناآزسضلتاأثم:وقال

44،.:المؤمنونأ!،يؤقؤنالآلقؤ:قبحداد!آ4وجحقتهز

إلتهتمنؤصرجا،المقتيأعتآزسقناأؤقأبها:جاؤوإالتيبدعوتهمجاءبل

43،ء:التحلأ"لققؤنلاكئئزإنآلدكترآقل!ئثؤآ

بىئقغلقاأرىؤتآألرمممل!ينيذعابهثتاأقل:الرسلمنبدعأيكنولم

9،.:الأحقاف1!أيرتدبرإ،(نآؤتأيؤخ!+إتتتاالأآنغإقيكرؤلا

تبن!تخنؤتي!ثتاصوةايقتتاياجمرنمإلاإؤتقولوتأ:للمرسلينمصدقآع!جاءبل

ثنههارمئو،إيتمآزسمقآأإئآ37،-36:الضافاتأ!،أفر!صلينؤصلأقهبألهتيجآة

"!ؤبلاآفابرينذتنماألزس!ولىيرغؤتقحصئ!زمصو،يرغؤ!إذآز!م!؟لخيم

.،16-51:المزملأ

؟الضرورةتلكأوجهومن،ضرورةكانمجيئهأن-2

العلم.دروسفترة-

لجئممجاقذآلحتنى)يكأخلتعالىقالعنها؟الهدايةأهلانحراف-

عىؤتحمو(أل!تبينتخفوت!نئخيصاتحييراقكغئتبزمموئنا

15،.:القائدةأ!4ئببؤ!هتنبلؤرأدتوينىمجلالمجمقذتحثر

أضلواالذينوالنصارىاليهودضلالةبينمنصافيآالحقيخرجالذيفمن

سبلومن،السبيلسواءيهدوهاأنفيهمالمؤملوكانبعيدآ،ضلالآالبشرية

الله،هو:فيهيقولونفالنصارى:السلامعليهالمسيحفيالملتيناعتقاد:ضلالهم

ابنوهوزنا،ابنهو:يقولرنواليهود،تاموالهتامإنسانوهواللهابنوهو

8.ل-مخطوط-الألوصيشكريمحمود،العقليةالدلائل)1(
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.كذابساحرهوويقولونبعيسىبغيإنهامريمعنويقولونالنجار،يوسف

المنحرفتينالأمتينبينالناستاهأنبعدالمبينبالحق!محمدجاءوقد

ورسوله،اللهعبدإنه:السلامعليهالمسيحفيفقال،الأمينالرسولهذافي

والآخر،الدنيافيوجيهوهو،منهوروح،البتولالعذراءمريمإلىألقاهاوكلمته

بماويصفونهالمستقيمالاعتقادهذاعلىبهيؤمنونوالمسلمون،المقربينومن

،النصارىغلوفيهيغلونلا:الحكيمالكتابفيلمج!محمدرسولهمبهجاءهم

أولياءوفيالأنبياء،سائرفيقولهموكذلكاليهود،تقصيرحقهفييقصرونولا

)1(.المتقينالله

يديه!علىتحقققدالرسلدعوةمقصود

العدلشرائعوتثبيتالتوحيدتحقيقمند!محمدبعئةعلىترتبماإن

صدوركانمنوكل.وأكثروأجلغيرهمنأعظمالرللإرسالمقاصدمنوغيرها

وكمل.أعظمرسالتهانالقطعوجبوأكملأكثرعنهالفوائدهذه

علىمقصورةكانتالسلامعليهموسىدعوةتأثيرإنفنقولهذاعرفتإذا

هدايةفلاإسرائيلبنيأضعافأضعافهمالذينالبشربقيةأما،فقطإسرائيلبني

لهايظهرلم"كانه:الألوسيمحمودقالفكماالسلامعليهعيسىدعوةوأما،لهم

هؤلاءبهيقولالذيالدينإلىدعامابأنهنقطعلأناوذلكقليلأقلفيإلاتأثيز

الجهل،أقساموأفحشالكفرأنواعأقبحوالتثليثوالابنبالأبالقوللأنالنصارى

أنهفعلمنا...المعصومالمعظمالرسولعنفضلآالناسبأجهليليقلاهذاومثل

والتنزيهالتوحيدالىدعوتهكانتوإنما،الخبيثالدينهذاإلىألبتةدعوتهكانتما

يظهرلمأنهفثبتمرويةغيرمطويةبقيتبلألبتهظهرتماالدعوةتلكإنثم

وصلتفقدوالتنزيهالتوحيدإلىءلمجيممحمددعوةأما.ألبتةاثرالحقإلىلدعوته

فعبدةالباطلةالأديانعلىكانواوصولهقبلوالناس،المعمورةبلادأكثرإلى

التشبيهدينفيكانواواليهود،والخشبالحجربعبادةمشتغلينكانواالأصنام

فيكانواوالمجوسالمفاسد،منذلكوغيرالأكاذيبوترويجالتزوير،وصنحة

كانواوالصابئة،التثليثفيكانواوالنصارى،والبناتالأمهاتونكاح،إلهينعبادة

للماتريديصالتوحيدكتاب:وانظر،144-2014/الصحيحالجواب-للتفصيل-انظر)1(

258.
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الحق.الدينعنمعرضينالعالمأهلفكان،الكواكبعبادةفي

وزالت،الخبيثةالأديانبطلتالعالمهذاإلى!محمدأاللهأرسلفلما

أحدكلقلبمنالتنزيهوأقمارالتوحيد،شموسوطلعت،الفاسدةالمقالات

العالم.بلادفيالأنوارتلكوانتشرت

الظلمانيةوالنفوسالمريضةالقلوبعلاجفي!محمددينتأثيرأنفثبت

جميعمنأفضلبأنهالقطعفوجبالأنبياءسائردعوةتأثيرمنوأكملأتمكان

بابمنظاهربرهانوهذا،والرسالةبالنبوةيتعلقماكلفيوالمرسلينالأنبياء

ماالماهيةتلككمالأنبيناثموالرسالةالنبوةحقيقةعنبحثنافإناالكميالبرهان

تجوو،)1(.لمحمدحصلتكماالأنبياءمنلأحدحصلت

المرسلين.فياللهسنةمصداقغ!محمد

النصرمن!محمدنصيبوكان،الصادقينأوليائهبنصراللهسنةجرتفقد

وفي،الأزمنةتلككلفيالكاذبينالقومينصرلاوالله؟نصيبأعظموالتمكين

المواطن.نلككل

قوله-وهيالبابهذافيعظيمةقاعدةتيميةابنالإسلامشيخقرروقد

:-الثهرحمه

()2(.تعالىالئهبنصرأحقكانورسلهبالئهللمانآأتمكانمنإكل

فيءافوأوالدييئرسمنالتصحر)إتا:تعالىقولهمنمستقاةالقاعدةوهذه

آدته)تحتمي:تعالىوقولهأه،.أغافر:!!آلآفتهدتقوئموئيزمآلاشاالحتؤقي

)ؤتقذ:تعالىوقوله2،.ا:المخادلةأ،!كيييزقيرئألتةإبرؤرسمليآن!،علف

!!الفابونللمنجدتاؤإن!التصورونآلممإتهئ!!المرممينيياصناءلمحنتاتتبص

173(.-171:الضافاتأ

السلامعليهما-ومحمدالمسيحمنكلآكذبواالذيناليهودجزاءكانولذلك

آنآنف!هخيغأشتزؤأأبتسما:تعالىقالكماغضبعلىاللهمنغضبآ-

تتآةوجمتا"صيقتمثتل!قنخقتميهينألتةئتزذآنتقئاألتةآنزلىيكاتخفرو(

الأولفالغضب09،:التقزةأ!"ئيينغدالبؤلقبهييينغضخغلىيققحب

.8-7ل-مخطوط-الألوسيشكريمحمود،الحقليةالدلائل)1(

2/917.الصحيحالجواب)2(
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المسيحيكذبوالموالنصارى،يلمحمدبتكذيبهموالثاني،المسيحبتكذيبهم

ف!نهم:والنصارىاليهودعلىمنصورونوالمسلموناليهود،علىمنصورينفكانوا

رسلهمنأحدأكذبواولاكتبهمنبشيءيكذبواولم،ورسلهالثهكتببجميعآمنوا

لهم:اللهقالمااتبعوابل

قىئففوتؤ)قخقظكفيلإفزقزا!إأننرذؤقآإتيتاأننرذؤقأيأقمةاتخاإفو3

يتثزآضمئقئقترقلازييزينآتييئوتأويئؤقماةجميمتئممويتىألصقئؤمآؤآلأشتباو

136،.:التقزةأ"!ئمتيئوقتبماؤتخن

ؤتخيهببآلت!ةاتن؟ؤآتم!يؤ!زييهينإثيزأننرلمبمآألرسمولمأةاتن:وقال

ظقفرشآغقراتفؤآطغنآصصيتناؤصقالوأزممفهينآضمجمتئقزفهلاؤزسلإ-جمئبه

285،.:التقزةأ،!آلمييز

قدواللهوغيرهالمسيححقآ؟الثهلرسلالمتبعونهمالمسلمونكانولما

مافكانعظيمأ،نصراللمسلمينالثهنصرأوكانوأتباغهمالرسلينصرأنوعد

لهم)1(00،21(.لاعليهمحجةالنصارى،أبهاحتجوا

كانولما،اللهرسلاتباعفيتقصيرهمبسببإلااليومالمسلمينضعفوما

كان!بهجاءلماومتبعون،بدعوتهمستمسكون!الثهرسولزمنالصحابة

شافهمنئنصزه،حجتهويفلحدعوتهيظهرالذي"التاييد:ذلكلهماللهتأيبد

منلينقذهمالعبادإلىالدينآثارمنطموسأوانفيبعثهئعالىاللهإذ؟وحاده

نصرهعنيخلهلمالجسيموالخطبالجليلالمقامهذاأقامهلماثم،الردى

والدييئزسئاثنتصحرإإئا:بقولهالمقاممنكرمهبماعليهمنتهليقوي،والتمكين

،ظثأدتةإصتصي51،أكافر:!"الآثتهديقئوئيزمألاي!آلمححؤصفيانوا

لبادهكلمتهسبقتوبمثله21،:المجادلةأ!!!ييزترئمهأدتةإلثؤربملىابم

لهووعد،كافةالناسإلىبعثأنحالخصوصمنايضآلهكانثم.المرسلين

والنصر")3(.الغلبة

فزئيفإقتييسعأقة،لى"%:تعالىبقرلهالملمينعلىاحتجواقدالنصارىوكان)1(

أليتتؤئؤيراقةكزوآأثذبئؤ!7بوئرالدقيؤلخيهلىضنزو(ألديئينىؤتحطقزئراقيؤآيحك

55،.:جممزانأآل!،تضيفويخيمكضضيمابتنكم3ضمفضيحيئ!اكثض

بتصرفه.018-2/917الصحيحالجواب)2(

802.صالماتريديمنصورلأبيالتوحيد،كتاب)3(
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الثالثالمبحث

نبوتهصحةإلىللتوصلوالمقسيمالسبربدليلالأخذ

جزئين:منالدليلهذايتركب

المحلأوصافحصر:التقسيم-ا

؟الأوصافتلكفحص:السبر-2

منها،يصحمالالإبطال

)1(.الصحيحلمابقاء

يلي:بماهنابحثنامعيتناسببماالدليلهذايصاغأنويمكن

)التقسيم(.مرحلةوهذهىحس!عليهإطلاقهايمكنالتيالأوصافحصر-ا

يصحلامادىابطالالأوصافتلكفحصوهي)السبر(:مرحلةتأتيثم-2

الصحيح.إبقاءيتعينثممنها،

يبقىولا،الصفاتلكلحاصرةالقسمةكانتإذااليقينيفيدالدليلوهذا

فلا)2(.حاصرةكيرالقسمةكانتإذاأما،عنهمغفولآالأقسامأحد

دعواهفيصادقآيكونانإما:وهيعيهتمحمدنبينافيمحصورةوالقسمة

.يكونلاأوالنبوة

به؟المكذبينعندشتىادعاءاتالحقيقةفيهيوالتي،الثانيةبالحالةولنبدأ

منوكان...غيرهعنالقرآنأخذ،وملكرياسةطالب،كاهن،مجنون،كذاب

وحديثآقديمأبهالمكذبينادعاءاتتخرجولاوفندها،ذكرهاأنالقرآنإعجاز

المحل6أوصاتاختبارإلىيرجع)السبر:الأنباريابنتحريفهوللسبرالتحاريفأوجز)1(

الأحكاماصولفيوالاحكام5/222،للزركثيالمحيطالبحر:وانظر،البرهانشرح

صبدراند.الفقهوأصول74،صالكريمالقرآنفيالجدلومناهج4/77،للآمدي

2/136.القرآنعلومفيالإتقانفياليوطيعندالرعفيلهمثالأوانظر،182

1/87.تييةلابنالتعارضدرء:انظر)2(
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.ااالشبهتلكعن-،المستشرقينأتوالحتى-

:!عليهالادعاءاتتلكبذكرولنبدأ

كذابآ:يكونأن-

اللهعندمنرسولأنهوادعىزعم

أنه؟وقوةوصلابةويقينوحتموجزمحزمبكليدعيأنيمكنهالكاذبفهل

يوملوائهتحتدونهفمنآدموأن،آدمسيدولدوأنه،وعيسىوموسىك!براهيمرسول

وموسىإبراهيمعلى؟كلهمالأنبياءعلىعلاربهإلىوعرجبهأسريلماوأنه،القيامة

فيالآخرونأمتهوأن،بعدهنبيلاأنهوأخبر،وغيرهموعيسىويحيى،وهارون

مهيمنوأنه،الحديثأحسنإليهأنزلالذيالكتابوأن،القيامةيومالسابقون،الخلق

والايجاب،الحتمسبيلعلىوطاعتهبمتابعتهالخلقوأمر.الكتبمنيديهبينماعلى

وطاعتهوتصديقهاتباعهفيأحدآيخئرأنغيرمنبهيخبرماكلفيبتصديقهوألزمهم

كله؟؟هذالعملفهل،الوجوهمنبوجهمخالفحهلهلسوغولا

تخبرأنعلىالبشرقدرةلامتناع؟نناقضخبرةفييكونانبدلاوالكاذب

منذلكسلامةمعالأوامربهذهويأمر،الغيوبمنفيهاوماالأخبار،هذهبمثل

ذلك.منيسلمنبيغيربضريوجدلاولهذا،التناقض

الصدقيتحرىكانانهسيرتهمنبالاضطرارعلمقد!محمدكانهـاذا

معبهيخبرمابكلجازمأكانأنهوعلم،قطكذبةعليهجربتماوأنه،والعدل

؟؟لعاقلتكذيبهيسوغفهلوكثرتها،الأخبارعظم

بهآمنثمالمهاجرونبنفآمن،بمكةوهووحدهالناسدعا-!محمد

كانولادرهمآ،منهمأحدأيع!ولمالبحرينأهلبهآمنثم،بالمدينةالأنصار

وهوسنةعشرةبضعبمكةمكثبل،غيرهولاسيفلا،بهيخيفهممامعه

به.يخيفهمسيفولالهميبذلهماللهيكنلممستضعفونبهوالمؤمنون

يكونأنالأحوالمنبحاليمكنولا،الكثيرةالخيربخلالمتصففالنبيئ

وقدوالإحسانالبربأنواعمنصفآكانمنيخذلولالايخزيتعالىاللهلأنكاذبأ؟

للبشرية.الهدايةمشعليحمللكيتعالىاختاره

البارالصادقأنهفالنبيئمنتعلمعنهااللهرضيخديجةكانتلماولهذا

لاواللهأكلا:لهفقالتنفسيعلىخشيتقدةإني:الوحيجاءلمالهاقال

وتقري،الكلوتحمل،الحديثوتصدق،الرحملتصلإنك،الثهيخزيك
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،)1(.الحقنوائبعلىوتعين،المعدوموتكسب،الضيف

لكن،يكذبلمأنهيحنفسهمنيعلمف!نهالكذبتعمدمنيخفلمفهو

ينفيماخديجةفذكرتسوء،عارضلهعرضقديكونأنالأمرأولفيخاف

،والأعمالالشيمومحاسن،الأخلاقمكارم؟منعليهمجبولأكانماوهوهذا،

والعدلالصدقفيهجمعومن،الخلقإلىوالإحسان،العدلالمستلزمالصدقوهو

الله.يخزيهممنيكنلموالإحسان

علىوالإعانةالمعدومدهاعطاء،الكلوحمل،الضيفوقرى،الرحموصلة

مناناللهسننمنغلموقد،والإحسانالبرأنواعأعظممنهي،الحقنواثب

ئخزيه)2(.لاف!نهالمذمومةالأخلاقعنوترههالمحمودةالأخلاقعلىالثهجبله

إنهتولهممن:بهاولنبدأ،شتىصورآأخذتقدبالكذباتهامهودعوى

حاشاه!مجنون

مجنونآ:يكونأن-

مجنونفهذاالدعوىهذهفينفسهوصذقنبيئأنهيظنوهوالنبوةادعىإن

الأمور.عليهالتبستقدضالمخطىء

يظلمأنبدولابهيخبرفيماجدآكثيرآيخطئأنبدفلاحالههذاكانومن

أنهبدلابل،الدعوىهذهعلىاستمرارهيتصورولا،بهيأمرفيمابينآظلمأ

منيكونبصادقليسوهوالدعوىهذهمثلفينفسهصدقمنفإن،كاذب

والصدق،والباطلالحقبينالتمييزعنوأبعدهم،وأظلمهم،الناسأجهل

متصادمة،متناقضةوأعمالهأقوالهتكونهذاعلىوبناءوالشر،والخير،والكذب

والتاريخية.الشرعيةالحقائقمع

يدعيلاالتي،العظيمةالدعاوىتلكيدعيوهوهذاجنونيشتبهوكيف

أخبارهفييكونأنبدفلاعنهوينهىبهويأمر،بهيخبرماكثرةمعبمئلها،عاقل

الخلق.كثريبينماوالتناقضوالغيالضلالمنوأوامره

وقد016.رقم،الوحيبدءبابالإيمانفيوسلم1،22/الوحيبدءفيالبخاريرواه)1(

تخريجه.سبق

تيمية،ابنالاسلامشيخوكلاهما2/941،السنةمنهاج،947صالأصفانية:انظر)2(

.115-114صالعزأبيلابنالطحاويةشرح:وانظر
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العامة،والسنن،الكليةالأمورإلىودعوته-!اللهرسولمحمدأما

سبقمنلحالمباينفحاله-الناسفيالعظيمالطيبوأثره،والنواميسوالشرائع

نختاروسوف،وجهكلمنالظهورغايةظاهرالأمروهذا،المباينةأشدذكره

الداحضة.الشبهةتلكينفيواحدآوجهأ

أرجحيتبعهفكبفزعمتمكما!محمدكانلو:الشبهةتلكزعملمنفيقال

.3؟عنهمااللهرضيوعمربكركأبي،أحلامأوأثقلهم،قولأوأسدهم،عقلأالناس

قدنراهقومهعندوشرفهوخلقهعقلهكمالفيهومنوهوالصديقبكرفأبو

"ما!وو:النبيئلهقالحتىكلهمالهوأنفق-لج!محمددينسبيلفينفسهبذل

ا)1(.ورسولهالهلهم"تركت:قال13لأهلكتركت

مالمنمعهكانماوتركفاللهرسولوفاةبعدالمسلمينأمرتولىثم

ولعياله.لهبدرهمينيومكلواكتفى-،بالتجارةمعروفآوكان-للمسلمين

فارسمملكة،العالمممالكأعظموفتح،الخطاببنعمربعدهتولىثم

الأرضوجهعلىعدلآالناسيعرفولمومصر،والجزيرةالشاموفتح،والروم

عمرعندهومنبسنةاستنقدبهذاوهوعمر،عهدفيكانكماالأنبياءعدلبعد

عبيدةأبو9؟الكرامالصحابةأحدالشامعلىعمرأميروكان،نفسهمنإليهأحب

،للمخلوقوأرحمهم،للخالقوأعبدهمالأموالفيالخلقأزهدمن،الجراحبن

وأمينأمينأ،أمةلكلإإن:فيه!ضالنبيئقالولهذا،النفسهوىعنوأبعدهم

..،)2(.الجراحبنعبيدةأبوالأمةهذه

من،الدعوةمستجابوكانأوقاصأبيبن)سعدفارسعلىأميرهوكان

وهوالولايةفييتنازعونوالناسالشورىأهلمنبقيمنوآخر،الناسأزهد

يتنازعونالناصتركت9عمر:ابنهلهفقالأحدآيزاحملا،بالعقيققصرهفيمعتزل

التقيالعبديحباللهةإن:يقولب!اللهرسولسمعتفقالههنا؟وجلستالملك

!)3(الخفيالنقيالغني

3675.رتم5/614صحححنحدبثهذا:وقالالمناتبكتابالترمذيرواه)1(

4382،ح849/الفغمع،نجراناهلقصةباب،المغازيكتاب،البخاريرواه)2(

4.1881/عبيدةأبيفضائلبابالصحابةفضائلكتابومسلم

6592.ح4/2277والرقائقالزهدكتابمسلمرواه)3(

54.-6/46-وتصرتباختصار-الصحيحالجواب:وانظر
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والإنصافبالعدلحكمواالذينوالحكماءوالزهادالعقلاءهؤلاءكانفمن

كلض؟؟.المتبوعحاليكونفكيفاتباغه

فيبالتفكيرويأمرهمفيجطهمبرسولهالمكذبينعلىاللهيحلمهذاومع

وتفةيقفواوانالمسألةمعوالنظرالمسبقةالأحكامإطلاققبلوالتمهل!حاله

ؤفؤئقثئيت!تقوفوأآنبؤجدؤآعنهكمإتتآفل:!!سبحانهفيقولمتأنيةتدبر

!!ثمديدغذالطتذئئئنلكمتديرإلأمموإنخ!تنبصاجبكرماتتق!روأثض

مسبقحكماومصلحةأوهوىبلاخالصأقيامآيئإ":تقوفؤا)آن46،أشت!:

والربالأخذليحصلإمثنئأ.المؤثراتعنبعيدآهادئآتفكيرأالتفكيرذلكفيكون

إثزلأحد،مجاملةوبدونبصدقنفسهالمرءليواجه)ؤفردى"والتناظر،

ألموبعدهاالبعثةقبل!ضحالهفيتفكرتمهلص!!قنبصحاجب!ماتقتروأ

جنونعنهغرفماوأنه؟بالأمانةوالثحهرةالعقلبرجاحةمعروفآكانءلمج!أنهتعلموا

ئينلكمتزيرإلأممؤإإنجيدآتعرفونهسنةأربعينمعكمصاحبكمفهوخبالةأو

منلينقذكمجاءق!فهولكمالخيرفيهالمج!دعوتهوهذهثمديو،غذاباتذئ

الآخر)1(.فيوالعذابالدنيافيالضلال

37،.:الضاناتأ،!أتئرمميينؤصذقيألخنيجآة،قي

باستثارةإلاىتج!محمدبهجاءالذيالحقيواجهواأنالمشركونيستطعلم

الواضحالحقإلىالناسيلتفتلاحتىالعرقيةوالعصبيات،الجاهليةالعواطف

يمهذلمآنييلدرجلالأهذآماتالؤأتتمز:اتئتاغقتهتمئتئالمدا:تعالىقال،السهل

إقتجآةممتمتتالقختيكقر%آلدينؤتاذققزىإقكالأقذآقاؤتالوأ:اتآبمئمتغئدتمنضا

منفقأالئهتمآزسمقتأؤقآئذرسمرتهاكتميئيئةائتتهمؤقآ!ئبينسمخرإلأقذآ

ن،فكتفرمملىتجذبوأةائثتهئمقآمغ!ثصازتقفوأؤمافيالخينآلذبنؤكذ%!تدلير

احتجاجهموهو،الحجةضعافأسلوبهووهذا45،-43أشت!:!"نيهير

مطلقأ.كافيةبحجةليسوهذا،آباؤهمعليهكانلمالمجبحالرسولمخالفةبمجرد

أكاذيببأنهاالقرآنيةالآياتتلكعنفقالواالرسول!ذاتإلىانتقلواثم

بالكذبالرسوليتهمونبذلكوهم،مختققة

التأثيرذلكالنفوسفييؤثرفكيفأكاذيببهجاءماكانإذاولكن

4/33.للث!وكانيالقديروفتح2/925كثيرابنللتفسيرانظر)1(
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011،.:القائدةأئبأميخرالأقذآإ،قفقالوا:؟العجيب

كمفينةائيتهم:أؤقآبقولهعليهمفرد،الاتهاماتهذهالقرآنفئذعندها

اللهينزللمأميونفهم44،أشت!:"!تديممنئقكإليهئمآزسمقتآؤمآتذزسئوتهآ

يمكنهمبحيثرسولأ!محمدالرسولقبلإليهمأرسلولا،سابقةكتبآعليهم

أمفترىأإفكفالرسولبهجاءمابانيخرجونثمالقرآنوبينبينهايقارنواأن

يتشبثونشبهةولاوجهوبالرسولبالقرآنلتكذيبهمفليس!إ،اللهعندمنوليس

وكانواالرسلكذبواسابقينأقوامآهناكأنتريشمشركوتناسىأونسيوقدبها،

فتييئينآلدينإؤكذ%والبناءوالقوةوالمالالعلمفيالمراتعشراتمنهمأقوى

إقكتتمصيرهمكانفماذا45،:أشت!"زسملىكدبوأةائتتفئمتآيغ!ئمازتقحواؤتا

)1(.المكذبينلهؤلاءالبئيسالمصيريعرفونوهم؟؟44،:الخبئأنكير"!ان

قالوا:ماوبئسفقالواآخرقولب!لنبوتهوللمنكرين

شاعرا!إنه-

سثاعرتقولون)آتم:فقالعليهاوردالكريمكتابهفيالشبهةهذهالثهذكروقد

آضقئغتةئرفئآتم!آكزئصحينشنىمعكغباذ،تربضوافل!آلنونقىتجآبهءتتزبقد

نإيثنمجوفيئفألؤ(!يؤيخون،قيتقوت!تتوثوقآنم!طاغونفؤمهتمآتمكذآ

34،.-03الالور:أ،!صئدييئكألؤا

التيالمشركينعقولكانتفإنشاعر؟؟بأنهعليهيحكمالذيهذاعقلأي

تلكفبئستشاعرإنه:عنهيقولواأنأتزتهمقدوضروبهالكلامصروفتحرف

وضوحعنفحجبهمالبعيدالقولهذاعلىحملهمالذيالطغيانهوبل.العقول

بقوله:الكريمكتابهفياللهبئنهاالتيوالشصحراءالشعرطبائععن-حرووبحده-!أمره

تاتفولولىؤأئهتمتهيمونؤابئحينفيآئقئمترآتز!آئفاؤنتتحفئم)ؤآفمع!إة

قابغدينؤآشصهؤأكييراأدتةؤتجر!آلفخيخنئؤعيلوأةاضنواآلديئإلأ!تفقلوئلآ

227،.-224الشغزاء:1!تقيبزنائققبمآىخمقموأألدلينؤمميغقزخميئوأ

تلكوتسقطتح!الرسولصفاتمعلتقارنالشعراءصفاتتعالىبينحيث

:وجوهمنالشبهة

كما-الحقعنالضالينمنفهوأقوالهمويتبعالشعراءيجاريمنأن-أ

2.026/كثيرابنتفسيرفيالآيةتفسيرانظر)1(
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أما،لأتباعهممصفونأنفسهمفيالغيعلىمقبلونفالشعراء-معروفمشاهدهو

كخديجة؟العربعندومكانةوشرفآوحكمةعقلأالناسكملمنفهمكلضأتباعه

...وغيرهموحمزةوعليوعثمانوعمربكروأبي

عندهموأعذبه،متنوعةوفنونه،العربعندكثيرةالشعرأغراضأن-2

يمزقونفتارةالزور؟شعابمنشعبكلوفيفيها،يخوضونوالشعراء،أكذبه

يصرحونوتارةالعقلاء،يستقبحهماالمجونمنيأتونوتارةبالهجاء،الأعراض

وتارة،والوقاحةالسفاهةبحرفييخوضونوتارة،الذوقيمجهبأسلوببالفجور

وتارة،المحرماتفعلفييرغبونوتارة،الباطليمدحونوتارة،الحقيذمون

مليئةفهيهذا،علىشاهدةالثصعراءودواوين،المنكراتفعلإلىالناسيدعون

.الأخلاقوسيءواللواطوالزناالخمربمدح

أ)1(.يخوضونلغيركل"في:الآياتتفسيرفيعباسابنقال

قرارلا،متواصلوتقلبمستمر،قلقحالةيعيضونالشعراءأنوالمقصود:

وبالمقارنة:،الثمعريةأغراضهمفسادمع،لهم

؟.ودعوتهيمحمدعلىالمذكورةالصفاتتلكتنطبقهل

تناقضأفعالهموأن،عملبدونفقطرنانكلامأصحابالشعراءأن-3

تجدهكماعنهمايكونماأبعدوهوبالشجاعةأوبالكرمالشاعريتفاخروقدأقوالهم

)2(.أشعارهمفيالكاذبةالدعاوىمنكثيرفي

؟!اللهرسولعلىالأوصافهذامنشيءينطبقفهل

،وتقوىوبرخيركلإلىإلايدعولاأنهت!عنهعرفقدو!أنهأم

أسبقكانشيءعننهىداذا،إليهالناسأسبقكانشيءإلىدعاإذاءلمجي!روأنه

أحواله.سائرفيحسنةقدوةفكان،تركهإلىالناس

منهيكرهوما..الشعرمنيجوزماباب،الأدبكتاب،الجزمبصيغةتعليقأالبخاريرواه)1(

.01/537

وهم؟،اللهاسمناهمالذينالشعراءأولئكيففللاالقرآننجدالس!عر،تهمةمنتبرئتهوبعد)2(

حزبفيودخل،الظالمينمنوانتصر،اللهذكرمنوكثرصالحأ،وعمل،آمنمن

المبين.الحقعنونانح،المؤمنين

954.صالسعديوتفير،4121/للمثوكانيالقدير،فتحانظر:
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سبحانه:قالولذلكالشعراءأولئكصنفمنع!يكونأنالمحالفمن

96،.:أيس!،ئينؤفؤا!ربخزالأئوإقتةحتبتيوماالمثتغرتختة)ؤما

قبليقلولمالشعرمنهيتأئىولالهيصحلاجم!النبيئأنسبحانهوبين

الشعر)1(.منشيئآبعدهاولاالبعثة

مشتملللمؤمنينموعظةالقرآن96،::أيسئ!ن،ؤقزانبتجرالأممؤ)إق

والشعر:الحقعلىفيقبلالقلبصحيحكانمنلينذر،الثمرعيةالأحكامعلى

يقولأنأرادلماكالوليدالتهمةهذهنفواقدالعربمناللغةوخبراء.كذلكليس

بغيرها.وأتىوقدرفكرأنبعدالشبهةهذهعنأعرضقولآالقرآنفي

والكهانة:بالسحر!ورموه

قامتوالكهانالسحرةبضاعةإنبل،بالشياطينجدآقويةصلةوالكهانوللسحرة

لأوليائهم،يوحونوالشياطين،ودعمهموالشياطينبالجنبالاتصالوراجتسوقها

والمعاصيالشرورفيهموتكثرالكذبفيهميكثر؟مثلهمشياطين؟الشياطينوأولياء

الأثيم.والبهتان،العظيمبالإفكمعروفونوهم،والفسقبالظلموالأمروالآثام

يأمرولمالصدقثمالصدقثمالصدقإلا!محمدأحوالمنيظهرولم

بالتعوذوأمرعظيمآذمآوالسحرالكهانةذمإنهبل،وصلاحوبرخيربكلإلا

تتزلقنقئأتيئبهغ)خل.سؤالهماووالكهانالسحرةإلىالإتيانمنوحذرمنهما،

"بهدبوئؤآ!ثرهتمأالتقعئفقون!آشيآفالهدقيغلتتر!آلشتطل!

221-223(.الشغزاءةأ

الثحياطين:عليهتتنزلمنبيانفيكثيرابنقال

الكذبةمنمجراهمجرىوماوالكهانالشياطينعليهتتنزلالذيهوفهذا9

.")2(والفسقة

لكلبالشهبورصدتشديدأ،حرسآوحرستالسماء،خجبتولقدهذا

للشياطينممكنآيعدولم،نبوتهنورظهورمنذللسمعيقعدبأننفسهلهتسولمن

تغيرتإذنفسها؟الشياطينبهشهدتأمروهذاالسماء،منالسمعيسترقواأن

01،541/الباريفتحانظر:منهاليهنسبوماجم!عنهالشعرنفيموضوعفيللاستزادة)1(

4/937.القديرونضح

121.-4012/القديرفتحوانظر3،341/كثيرابنتفير)2(
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خزمماميصتفؤتجذتقاآلشصاتتشا)وآتا:تعالىقالكماسوقهموخابتأحوالهم

زصهاثهابملممجذآلأنيممئتيجفمنللشصضجتئيدمئهاتفعاك!رآتا!ؤثهمااسثويا

يصتتطيرن!وقاتئمتئبنيوقا!آلمثئتيينبرتتزلفإؤقا9،-8:الجنأ!!

212،.-215الشغزاء:أ!"تمغزولونآالثمقجعننإتهز

:الماللجمعطالبآبدعوتهمتاجرآ-بهالمكذبينعند-يكونأنوإما

ينسمآتتكمتاإتآ،:تعالىبقولهالكريماتالآياتفندتهاأخريدعوىوهنا
محا

47،.أشت!:!أثيهياثقءكلقئؤئؤآدتهكلإلاآتجرىإقلكغفهؤآتجر

رغبةولاالدنيافيغرضعترولهيكنلمأنهإخبارهذا!وفي:الشوكانيقال

مقابلمن-ح!طلبفما،الريبويرتفعالشكوكالمشركينعنتنقطعحتىفيها

!)1(.الرسالةعلى

والمالوالشهرةالجاههوهل؟؟اليهيدعوماإلىالرسولدوافعحقيقةما-

الرسولئبعثفلملكمهوعليهتتهافتونالذيالمالانلا؟؟عليهتحرصونالذي

زيئات)قلبعدها:يقولولذلك،برزقهكفيلوالله،اللهإلىهاديآبعثبلجابيآ

ضائثإنئل!يفيذوماآلتطليدخوماآقئجآةئل!آتفيزبغتنمبآلمحتتقذث

إدترىؤتؤ!قرجمميغإئ!تيثإقنيؤجىفبصاأقتديثت!نينقصىغلىآضلهإتضآ

ف!ي!ينآدتتاويثىقمؤأقمه:اقتاؤقالؤا!قييبق!نينؤأيخذوألؤيرتلآقننعوأ

52،.-48أشتإ:!"تييو

دعوتهعنيتخلىلكيوالنساء،والأموال،السلطةفعليهعرضتوقدهذا

وقلةوفقرهضعفهمعانتصبانهبل،اليهودعوةالحقعلىثباتآالاذلكزادهفما

ولو،وجبابرتهموكاسرتهموأوساطهمآحادهم؟الشركلأهلحربآوأنصارهأعوانه

ليحصلسبيلبكلأولئكأموالاستنزافإلىللجأوالجاهالمالأربابمنكان

وسفه،آراءهمفضللبباطلهمالباطلأهلجابهعبهيئاللهرسولولكن،مرادهعلى

مرعلىوزاد،الأديانعلىدينهوظهر،دولهموهدم،مللهموأبطل،أحلامهم

مالكثرةعلىاعتمادغيرمن،والمغاربالمشارقفيوشاع،والأزمانالأعصار

؟)2(.إلهيبعونإلاذلكيكونفهلأوعتاد

4334/يسيربتصرفالقديرفغ)1(

346.-345صفرغلهاشميحىد.،المنهجيةالأسسانظر:)2(
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أخرىشبهة

عادلأ،ملكآكانبلرسولآنبيآيكنلم!محمدأانيقولمنوهناك

العادلةالسيرةعلىبهويحملهمالخلقبهينفععدليآ،وقانونأسيأسيأ،ناموسآوضع

منالنواميسواضعيمثلالنواميسلهايضعمنللأممكانكما،علمهبمبلغ

وغيرهم.والفرسوالهنداليونان

فلمالفاضلةالجمهوريةانشاءالىسعواالذيالفلاسفةقولقرينالقولوهذا

شأنمنوليس،وضلالهمبتناقضهمشاهدةقاطبةوالعلماءالدمار،سوىيخلفوا

بطريقةلهاعلاقةلاالمرسليندعوةإذ،الصالحوالعملبالتوحيديأمرواأنهؤلاء

علىتقومالتيالدنيوية،أفلاطوناجمهوريةإقامةينشدونفالفلاسفة،الفلاسفة

.الهوىفلسفة

ورأيه،باجتهادهوالصدقالعدليتحرىتيكلمجدأنهيزعمونكانواإنأما

والحدلالمصلحةوتكونأشياءعنوينهىبأشياءيأمرأنجدآالممكنفمن

نهى.مابخلافأوأمرمابخلافوالصدق

نأبدولاأخبرمابخلافالحقيقةوتكونبأخباريخبرأنجدأالجائزومن

مابعضفييخطئأنبدولا،الجفميةالأمورمنبهيخبرمابحضفييغلط

يراهماحسبمحضاجتهادعنويأمريخبرلأنه،الغتليةالأمورفيبهيأمرهم

.معصومغيرالحالةتلكفيوهو

بنبي،هذافليس،الواقعبخلافويخبر،الحقبخلافيأمركانفإذا

ألبته.ذلكمنشيءعنهيؤثرلميك!محمدالهورسول

بقومهيستعينأنملكأكانلو.!أنهالناسغرففيالعقلمن)نهثم

.والجاهبالمالويغريهم

الزعامة:لنفسهيدعيزعيمأكانلوثم

بضاعتهينسبأنفيالزعامةحقلنفسهيدعيالذيللعاقلمصلحةذةأي

فيزدادينتحلهاأنيستطيعكانأنهحينعلىانسلاخآ؟منهاوينسلخ،لغيرهالوحي(أ

()1(يعارضهأحدأالبشرمنوجدلماانتحلهاولو،شأنوفخامةرفعةبها

أتقسلغيرهينسبأحدآأن"أما:الفكريب!نتاجهضنينعادةالجاهوصاحب

22.صدرازمحمد.د،العظيمالنبا)1(
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بعد")1(الدهويلدهلممافهذاقريحتهبهتجودماوأغلىعقلهآثار

ليكونفيهمأمرهوينفذالناسيستصلحلكيلربهكلامهنسبإنهقيلولو

ونعظيمأ.حرمةلقوله

بلبينهما،الطاعةفييفرتونلا"الصحابة،أتباعهمنالناسراينا:لهميقال

وكان،الثهيارسولوأميأنتبأبيلهيقولونوكانوا،طاعتهالناسعلىاستوجب

واتباعأ)2(تصديقآأتباعهنفوسفيالوقعأعظم-الاستقلالعلى-!لقوله

كانيكتعبأنهقاطعأجزمآيجزم-فيسيرتهتفاصيلعلىاطلعمنصفوكل

فيوصرامة،الصدقفيدقةسواء؟وعلانيتهسرهوأن،المواربةعنالناسأبعد

إلىالسواءعلىوأعداؤهاصحائهبذلكيشهدوصغيرها،الأمورجليلفي،الحق

فقذي!إرلبهئمؤلأغثيصئمتدؤئلأتاأفةشالؤأئل:تعالىقالهذا،يومنا

16(.أئون!:!،تغقلوتأقلأقتلأ7ئنعم!بميخ!ئملثت

عندمنرسولأنهأعلنمحمدآ!أنبالتواترفمعلومكذلكالأمركانلىاذا

نبيلاأنهوأخبر،الدينمنوعيسىؤمرسىإبراهيمنوحبهجاءبماجاءالله

ذلكقال،الكتابمنيديهبينماعلىمهيمنعليهأنزلالذيالكتابوأن،بعده

بوجهيعصيهأنأمرهلمنيجوزلاعدذبهيأمرمابأنعالمآ،نفسهبصدقجازمآ

الكثيرةالأخبارمنوفيهامثلها،بثريدعلم،عظيمةدعاوىوهذه،الوجوهمن

ثم،العامةوالسنن،الكثيرةالشرائعمنوفيهاوالماضيةالمستقبلةالغيوبعن

ونواهيهأوامرهوأنبعضأ،بعضهايصدقكلهاأخبارهأنوفحصسبربعدوجدنا

،امرهيتناقضولاخبرهيتخلفلابهجاءالذيالكتابوانالأقومالطريقهي

أخئتئافم!لؤتجاوأألتيماغثريخديقتمنؤلؤا!أتقزتتذتزو!)أتلآ:قالكمافكان

82،.:الئساءأ"!صيير3

لاالذيالمعصومالنبيئأنهعلىيدلمما،وجزمقالماكلفيوصدق

لكئتصمبدلى،وعذلأع!ذتاترئكءلمحتت)ؤتئثبعدلإلايأمرولابحقإلايخبر

115،.:الأنغام1"!القييرآلشيخؤتمو

السابق.المصدر()1

السابق.المصدر)2(
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عليهاوالردمختلقالقرآنأندعواهم

تقوله:يقولونأم

أنهيعلمونلأنهموذلك،الاختلاقدعوىمنالكريمالقرآنيسلمولم

كما-اللهعندمنليسالقرآنأنفرضولو!،محمدنبوةعلىالواضحالدليل

يخلو:فلا-يزعمون

نفسهتلقاءمنتقولهتدنفسه-يخي!محمديكونأنإما

الغير:هذايخلولاالحالةهذهوفي،غيرهمناخذهقديكونأنوإما

يخلو:لاالغيروهذا،غيرهممنأوأنفسهمالعربمنيكونأنإما

..الأعاجممنغيرهممنأوالكتاباهلمنيكونانإما

تلكمنشبهةلكلتفصيليوجواب،الزعمهذاعلىاجماليجوابوهناك

آمئطير)ؤناثواتعالىقال،الاجماليبالجوابولنبدأ-،اللهشاءإن-الثبه

فيآلمئزيققمآلذىآنرتافل!وصآصيلأب!زةخمئرتملىف!آتحتتبهاآلأؤليئ

6،.-5:القرقانأ"!زجماكفو!!انإت!ؤألأزصيىآفمتؤنق

بطلانه،احدكليعلممنهموبهتهوكذبهلسخافتهالكلام"وهذا:كثيرابنقال

منشيئآيعانييكنلموباللهرسولمحمدآانوبالضرورةبالتواترعلمقدفإنه

نأإلىمولدهأولمنأظهرهمبينلأوقد،آخرهفيولاعمرهأولفيلا،الكتابة

وبزه،ونزاهتهوصدقه،ومخرجهمدخلهيعرفونوهم،سنةأربعينمننحوآاللهبعثه

كانواإنهمحتى،الرذيلةالأخلاقوسائروالفجور،الكذبعنوئعده،وأمانته

أكرمهفلما،وبرهصدقهمنيعلمونلما"الأمينأ،ئعثأندمالىصغرهفييسمونه

براءتهعاقلكليعلمالتيالأقوالبهذهورموه،العداوةلهنصبوابهأكرمهبماالله

:يقولونوتارةساحر،:يقولونإفكهممنفتارة،بهيقذفونهفيماوحاروامنها،

قفحفوأألأثآذلكضحربوأكفإآنظز:تعالىاللهوقال،كذاب:يقولونوتارةشاعر،

هاهناعاندواماجوابفيتعالى48،وقال:الإسزاء1،!سمييلأيمسطيفونقلآ

،!زحيماغؤ!!انائهؤآلأزصنآفمئؤتفيآلمئزيغقمآلذىآنرته)قل:وافتروا

حقآإخبارآوالآخرينالأولينأخبارعلىالمشتملالقرآنأنزلأي:6،:الفرقانأ

ومستقبلآأ)1(.ماضيآ،الخارجفيللواقعمطابقأصدقأ،

3/992.كثيرابنتفسير)1(
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التفصيلي:الجوابأما

الأولي:الشبهة

نفسه:تلقاءمنتقولهقدغ!محمديكونأن

منها:،اعتباراتلعدةفتأليفهمنالقرآنيكونأنالمستحيلفمن

:كثيرةأحوالفيالقرآنلتنزلحاجتهأولأ

وفترفتأخرقرآننزولالناسوانتظربالدعوةبدأحينماالبعثةبدايةففي-

تركهأيقلاهقدربهإنوقالواقياللهرسولمنالمشركونسخرحتىالوحي

الضحى.سورةنزلتثم،وأبعده

أفواهلئسكتالآياتبعضاختلاقإلىلبادرجميروعندهمنالقرآنكانفلو

مأإليهالناسأحبتبرئةإلىلبادروئ!رأسهمنالقرآنكانولو،المشركين

عليهنزلالذياللهرسولولكنهعنها)1(،الإفكدابريقطعبكلامعائشةالمؤمنين

44،.:الخافةأ!،اقيفاولليتغفىخمتاتقولأةؤتؤتعالىقوله

مح!:لهالعتابآياتئاثيآ:

وأحيانأ!،لهعتابأونقدعلىاشتملتالتيالقرآنيةالأمثلةبعضإليك

ء!يح.منهالقرآنصدورباستحالةسيحكميقرؤهاعاقلوأي،العتابفوقهوما

آزؤصذترض!اتئثيىلكآدتةآلتلتآتخينيرآلتبئ)ت!ئها:التحريمسورةأولاقرأ

1(.:التخريبمأ"!زيخيمغفورؤأدئة

آنآحقوأدئاآلآ!ولمحثىمئديهآدترمانقمممربرفي.ؤغفى.).تعالىوقوله

37،.:الأحراب1تخحمئه!

43،.:التوتةأتفز!نت%لتمعتبرأطة)عفا:تعالىوقوله

صانواوتؤلفئ!ثررك!شتتغيروأآناي!ؤالدليئللتنيكأتةم!:تعالىوتوله

113،.:التوتةأ!"تجحيرآضحميآتهغ!كئمت!مابغومنئزفيأفىلى

ترليماوئآلأزصنفيئثعى%ختئآيئرئتة7يكؤنآنصلبتيبمئ)قا:تعالىوقوله

67،.:الأنقال1!!صيهيصعييزؤأدتةالآخؤفيلذوأدنةآلذتماغرضى

إكاكأ!تقصغةنخنتآ!تختقؤممؤ!قشتجةبزقن)ؤآقا:تعالىوقوله

.42-23صدرازمحمد.د،العظيمالنبأ:انظر()1

502

http://www.al-maktabeh.com



11،.-8:أغبق!،يهز

الثهمنالوحيولكنه،الآياتهدهأمثاللكنمشيئآكاتمآ!كانولو

وس!:اللهرسولوهو

كؤإق!ئذقبونبخ!ك!نرجرثتيظقبفؤتموؤقا!لق!نينالتي!غلهو،وما

27(.-24التكوير:أ،!لفقيبنبمزإلأ

والتثبيه:التحذيرآيات

تعالى:قولهفيالآياتهذهأمثاللكتمالقرآنمنشيثآكاتمآ!كانويو

لقنأكلنبنتكنؤلاأدتةآزلكلمحأألتاضبينلتضكغبآل!6ليهتنيإلكآنزلناإإتآ

أثدييئعينئخدذؤ،!زجيماغفومم!تم!ألتةإئألتةؤأشتغمير!خحمي!

ؤلآألآس!ينيتمئتخفو!!آثيماصابمكأنمنيجمثلاأدتةانأنف!هغتختالؤن

لمجيطايغمثو!يماألنرؤكأ!أفقؤؤينيرضئلآمائتيمؤنإدتعثئمؤخموألت!ينيتتتخفون

آمآليمقةتؤ!غتهتمألتةئحدلىفمنآلدئماأتحمؤصفيعغخبخدلتزهؤل!خآنئص!

ألتةيجوألئةيمتمتغييرثضنفسهتظيئآؤلئموةاتفملومن!وصيلأغثنهختيهؤنقن

صكيما!غليماأدتةؤكأ!تفميص!غليكسئهلإتماإثئايكسميؤمن!زجيماغفوزا

ففلؤلؤلا!ئييئاو!اثئائهمئاأختضلققوقيي!يهءفرقيئصإثم!آؤخطتةتكعشتؤتن

وماآنف!ئهغإ،يصقوتومائفئوئرآتئتفضنمآسةقئتورخمئبماعقيكألنإ

ؤكأئئقلمتكنثتمتاوعلمثوآلحكمةآتكئنبعليثأفروآنرلىيثق"ينت!وتف

-113،.501الئساء:أ!،عظيماغلتكألئرققل

مندرعآسرقأبيرقبنطعمةلهيقالالأنصارمنرجلأأنالقصةوملخص

بيتهإلىبهافذهبدقيقجرابفيالدرعوكانتالنعمانبنقتادةلهيقاللهجار

لهمفحلفطعمةإلىفذهبوادرعهمالدرعأصحابفالتمس،يهوديعندخباهاثم

طعمةاليئدفعها:وقال،لهمفأخرجهااليهوديإلىذهبواثمياخذها،لمأنه

رسولإلىبنوظفروهمطعمةقومفذهب،ذلكعلىاليهودمنأناسلهوشهد

يفعلأناللهرسولفهئم،صاحبهمعنيجادلأنعلىذلكفيفكلموهوظالله

)1(الآيةنزلتحتى

وأقره،وصححهالحاكماخرجهفيمانزولها:وصببتفصيلهاوانظرباختصارالقصةذكرث)1(

183.صللواحديالنزولوأصباب4،385/الذهبي
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سرقةمنبرئأنهداثباتكفرهمنبالرغملليهوديانتصارالآياتهذهففي

إسلامهمنبالرغمطعمةعلىالخيانةإثباتوفيها.قالفيماصادقوأنه،الدرع

الخائنين.عنالمجادلةمن!ردلهلرسولنهيوفيها.الأنصارمنوكونه

ؤأشتغمير!خصميم!للخآلانينتكنإرلا:قولهالسابقةالآياتمنتأمل

قضلأؤقو،:وقوله601،،-501الئساء:أ!"زضيم!غفومم!كأتأألتةائآدتة

113،.الئساء:أئعحلوئر"آثضهضتملإخمةكضتورخمئبمالخئكآدئ!

.!منهالقرآنهذاصدوراستحالةعلىيدلكلهوهذا

الثانية:الشبهة

:العربمشركيمنعلومهيلكقي!بانهالزعم

فذلكالأميينقومهعنئعفملهيكنلممحمدآأنأما9دراز:محمدد.قال

منبأكثرعليهالاستدلالالىحاجةفيأحدآنحسبولالأحد،فيهشبهةلاما

يعلمونلاأمهاتهمبطونمنخرجواكانوابأنهمعليهميشهدالذي)الأميةااسم

العرببعصرالألقابأخصكانالذيإالجاهليةأاسموكذلكشيئآ،الدينأمرمن

منلهماشتقحتىأنفسهمفيالعلمهذاأساسفقدواالذينفهؤلاء،الإسلامقبل

الذيلمعلمهمالتعليمبلهلغيرهمفيهالتعليموساميحملونكيف،اسمالجهل

،الكتابهذامنسورةكيرفيجهالاتهموسرد،كتابهفيمرةغيربالجهلوسمهم

.الأنعامسورةمنالمائةبعدمافاقرأالعربجهلتعلمأنسركإن:قيلحتى

عتاؤشلىشتحلتبماكللزيغتروشن!تينتبماؤخرفو(ؤنجققفخثبنيئ!يميتو)وجعفوا

01،)1(.0:الأنغامأ!"تصفوت

الثالثة:الشبهة

:الكتابأهلعنالعلميتلقي!محمدآأنالزعم

علىنحيلهأنفيهالباحثفحسبغيرهممنمعلملهيكنلمأنه"وأما

ثم،والعالميمنهوالإسلامي،والحديثمنهالقديمصفحاتيقلبوندعهالتاريخ

قبللقيالمطلبعبدبناللهعبدبنمحمدإنيقولواحدآسطرآفيهقرأهلنسأله

ومنالدينعلومعنحديثهمنيستمعاليهفجلسالعلماءعنفلانآنبوتهإعلان

56.صالعطيمالبأ)1(
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والآخرين؟الأولينعنقصصه

علىهـانمايكنلمذلكأنلإثباتالتحديمنأكبربرهانآنقيمأنعلينالي!

فليخرجوهعلمعندهمكانف!نكانقدذلكأنيثبتواأنذلكغيريزعمونالذين

نوفلبنوورقةالراهببحيرامنأخذبأنهالزعمفندثمأ)1(صادقينكانواإنلنا

بوقاثعهوآمن،حرمتهللتاريخعرففمن9:قالثمطويلبكلامبعضهمزعمكما

حرفآالتارلخفييزيدأنيستحلمومن،عليهلناحجةالوقائعهذهكافتهيكما

سيخرجأنهوليعلمشاء،مافليقلاللقاءإلىالسماعضممحمدآإنفيقولعندهمن

نأيعقلكيفإذ،أولهوآخره،آخرهأولهيكذبمتناقضأتاريخأالزيادةبهذهلنا

بعدبهاآمنأووقوعها،قبلبهافبشرهامرئفيالنبوةعلاماترأىرجلآ

فأين!المعلمالمرشدموقفالنبوةهذهصاحبمنيقفاننفسهتطاوعهوقوعها،

؟()2(يذهبون

أهلبكتبومقارنتهالقرآنمضمونحيثمنأماالتاريخحيثمنهذا

ومنها،الكابأهلكتبعلىالهيمنةلهالقرآنأنالدلائلمننجدفسوفالكتاب

والجهالات،العمليةوالمنكراتالشركيةالضلالاتتبينالتيالتاليةالآيات

تعالى:قولهمثلعجيبةبدقةالقرآنوتناولهاالكتابأهلعليهاكانالتي،الفكرية

أتلآبحدءينماالأؤآلانجيلآلؤزلةأئزثمزومآلابرلمحتمنيئحآصئلتمآت!تز)تأفل

65،.:جممزانأآل،!تضقلولى

لقوبينممتمناوماآئاريصتزفي!قماوماوالأزفىألشصؤقي!اأؤثقذ:وقوله

.استراحوالأرضالسمواتخلقلمااللهأنزعموالماوذلك38،:أق"!

201،.:التقزةأ.".كقرو(.أفثتطبؤقيهنسمقيمنتحقر)ؤقا:وقوله

ماسنكتمطأغي!لأؤتخنقييرألتةإنقاثواآلدييئفؤذأقاسميع)تقذ:وقوله

جممزان:آلأ!،آئحيريئعذابودو(وتقولىحقيغترآلآئبيآؤقتلئمقالوا

.،181

تتشويمآدتداةتلتالؤأتماؤئينؤأآيذكغعتتتغئوتةةالئوتاآفهود)ؤتاثمق:وقوله

64،.:القائدةأ.!.يضلهكا.كيفينفق

57.صالسابقالمصدر)1(

58.صالسابقالمصدر)2(
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أدت!أنجبألضمصيخآلمخزىؤتاققأدتر7بنعزفيالتثو؟أؤقالف:وقوله

آفأدتةقتظضفئلينتحترو(اللىينفؤذئمعيؤئبأفوييضفؤلئصديف

35،.:التوتةأ!!ئؤنخون

ئتوئبهم!لغفلألتهـؤآجتكئئآئنو،تخنؤآق!زىآتتفؤإؤقاتمض:وقوله

آلشنؤتمقكؤطترتصثآةمنويعدبت!ثماصلمنئضمرخلقيئنتمثرآنتصتلبذنولبهم

18،.:التائدةأأ!ال!صيرقو2ئثتهماؤتاؤالأزصى

أتمم!يخؤتالمصيصإلىأتمم!ميخثوألتةإثقالوأآتذينى!تر)تقذ:وقوله

الخةخمت!آلتةصرتمققذبأقوجمشيركتنإتبماؤزئبغزبئألتةأغئئدأإشر7ءيلتتيئ

ثايثأدتة،تقالوأآددينتحقرلقذ!2آضايقللطييبؤماأدئارؤتآؤله

كقروأأتدينىتتضمتمنتتوئوئعمايلتهوأتزت!نؤصصإتةالأإبهينؤصماتتثة

73(.-72:المائدةأ!"%فيغذالهثيتهز

ؤقؤءلهضصيغئرألائيتبصؤقنيهغآدئ!ثآتئئيهقيريمييثقفزنقصيمأفبصا:وقوله

غنىوقؤصلهخ!لكفيرلمحئم!قليلأإ،ئؤمنونقلآبكفرهئمعلثغاأدئةكلتعتلغل!قئؤئتا

وماقتلؤ:ؤماآفوزس!ولىتقتجآتجإجميممىآتتيميحقتقآإتاؤقؤصلهتم!عظيمائهنمامزيص

أيآعإ،عبريقلهي!قممائةش!كتيئصفيرآخقفو(آلدينق!!تئمثصيةوثيهن!لبؤ

157،.-155الئساء:أ"!تيي!ئاقتلؤؤقاألطين

مأ؟علومهالقرآنصاحبعنهميتلقىأساتذةصورةكلههذافيترىفهل

حالهم.سوءعليهموينعىاغلاطهملهميصححمعفمآمنهترىبالعكس

ففضح،الكتابأهلعلماءعلبهاكانالتيالحالةكث!فالقرآنإنبل

منهليسبماالكتابفيودرسهم،بالباطلالناسأموالوأكلهم،بالدينتلاعبهم

علىنزلمماكثيرألىاخفاءهم،مواضعهعنالكلموتحريفهمقليلآ،ثمنآبهليشتروا

...الحقوكتمان،بالباطلالحقلب!سمنأخلاقهمفضحبل،موسى

...المعفم؟هذااسمما:لناقلتشز:ئغففةكانمحمدآأنيزعملمننقولثم

دثهيجلقونالذينكمثلمدعيهامثلويكون،تعيينأوتحديدبدوندعوىإلاتسمعفلا

طئؤتبماآتمسمئوممتم.تل.إ.؟لهمقيلكمالهفيقال،الوهمفيإلالهموجودلاشركاء

آلمتيل!غقولمحذاإمكلممتمكقروألقذينزتنتلال!ليفنطهرآمآلارتخهفتغقملابما

بينيمثيكانمحمدآإننقولبل..33،.الزعد:أ،!هاريقتأقاآلتةيقل!ؤتن

تز)آش؟ورحيلهحلهفيبأعينهميرونهيكونواألم،ويمسيهميصبحهمالمشركينأظهر
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96،)1(:المؤمنونأ"!كبهروصتتلأقثئمزصموتممتضيىفؤأ

الرابعة:الشبهة

أعجمي:منعلومهيتلقىمحمدآبانالزعم

ألدىلمحاتقمثرلقيمبماإثتاتقولؤئآئفزتقتئم)ؤتقذ:تعالىقال

301،.:التحلأ!أيبكرتيممانمونذاآغحيئإثي!"نجيذوت

ومعانيهوبلاكتهفصاحتهفيالقرآنبهذاجاءمايتعلمافكيفكثير:ابنقال

لا؟أعجميرجلمنيتعلمكيفكتابكلمعانيمنأكملهيالتيالشاملةالتامة

إ)2(الحقلمنمسكةأدنىلهمنهذايقول

بالنبواتعلمأهليكونوالملأنهمالمعادلةفيغائبعنصرالعربفمشركو

البليغمعناهفيالعظيمالكتابذلكعنهميصدرأنيستحيلأعاجمكانواوغيرهم

.مبناهفي

يؤبؤئ،الدينأإن:السابقةالآيةتليالتيالآيتينفياللهرحمهوقال

ئؤيخؤئ،الذيخهآتحربتقترءإئما!آليضغذاليؤتفزآلتةتهد!ئ!لاألت!ئاتئق

501،.-401:التحلأ!،ا!ل!لإبونهمؤأؤكبذأدت!ياتمتى

علىأنزلهعماوتغافل،ذكرهعنأعرضمنيهديلاأنهتعالى"يخبر:قال

منالجنسفهذا،اللهعندمنجاءبماالإيمانالىقصدلهيكنولم،رسوله

عذابولهمالدنيا،فيرسلهبهأرسلوما،بآياتهالإلمانإلىاللهيهديهملاالناس

لأنه،كذابولابمفترليسء!رسولهأنتعالىأخبرثم،الآخرةفيموجعأليم

ياقمظيؤينوئلاأآلذين،الخلقشرازرسولهوعلىاللهعلىالكذبيفتريإنما

!يئمحمدوالرسول.الناسعندبالكذبالمعروفينوالملحدينالكفرةمنأدتإ،

فيبالصدقمعروفآويقينآلىايمانآوعملآعلمآوأكملهم،وأبرهمالناساصدقكان

بالأمينإلابينهمئذعىلابحيثمنهمأحدذلكفييشكولا،قومه

ب!أ)3(.محمد

التعليمهذاينسبواأنأنفسهملهمطوعتلقد9:درازمحمدد.وقال

36-95ص-باختصار-العظيمالنبأانظر()1

587-2/586كثيرابنتفسير)2(

الابق.المصدر)3(
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يعلملاعاميوسندانهمطرقتهفيمنهمك،الحدادةفيمشتغلروميلنصراني

خيرآموضعهفيالعيكانمنطقمنلهفيا...أعجميلسانهأمانيإلاالكتاب

فماأرادواكماعلميآمرجعآيكونانالغلاملهذاكانلو...عليهموأسترلهم

عنائهمنيستريحونكانواوبذلك؟صاحبهمأخذكمامنهيأخذواأنمنعهمالذي

فيفينالصفحتهللعالميبديأنالغلامذلكمنعمابل،دائهجنسمنويداوونه

لماذاشعريوياليت؟العالميةالقيادةتلكبنفسهيتولىأو؟،الأستاذيةشرفالتاريخ

الثمام؟رهبانأوالمدينةأحبارمنأهلهاإلىعنهمالغريبةالعلومتلكينسبوالم

منالإحالةعنوأبعدالرواجإلىوادنىسبكآوأجودتلفيقآأحسنذلكأليس

أعلمولامنهأمثلأحدأيجدوافلمالأرضبهمضاقتأممكة؟حدادإلىنسبتها

سائرمنسندآأمنعالخارجيالتعليمبابوجدواأنهملوتالله؟والتاريخبالدين

دائرةأنفسهمعلىضيقوالماتروجلاالتيالمكابرةمعنىفيمنهاوأدخلالأبواب

...المحالهذافيتورطواحتىالاتهام

الناسوأدرى،خصومتهعلىالناسأحرصكانواوهمي!محمدقومهؤلاء

يعقدواأنترىكماعجزواقد،وسكناتهلحركاتهوأحصاهم،ورحلائهبأسفاره

نيفمضىوقداليومللملحدينفما،عصرهفيالعلمأهلوبينبينهعلميةصلة

ولا،الصحفوطويتالأقلاموجفتالحوادثسوقفيهااثفضتقرنآعشروثلاثة

نأقومهأيصالتيالناحيةوفيالتاريخقماماتفيالصلةتلكعنيبحثونيزالون

..ينبشوها؟.

نأرأىفيهالطاعنينمنالقرآنحكاهاالتيالمجادلاتأنواعتتبعومن

وأن،ألشتهمعلىدورانآالكلماتأقلهيكانتالبشرتعليمإلىالقرآننسبتهم

تحديدفياضطرابهمعلىصاحبهنفسإلىنسبتههيجدلهمفيورودآاكثرها

أضغاثأم؟جنونأمهي؟أشعر:القرآنعنهاصدرالتيالنفمميةالحالةتلك

...؟أحلام

عنديقفوالمإنهمحتى؟المسألةهذهفيالرأيوجوهمنقلبواكمفانظر؟

كعقلرصينعقلوفي،كالقرآنرصينكلامفيافتراضهايمكنالتيالحدود

العقلاءكلامعنهايصدرأنيمكنالتيالنفسيةالأحوالأبعدإلىذهبوابل،صاحبه

الوجهبهذايشيرونيكونوالمأنهمعلىالأدلةأوضحلمنذلكلىان..والمجانين

يدلواأنأرادوادمانما،اعتقادهمفيأوالخارجفيمثارلهامحفقةتهمةإلىذاكأو
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بهاليئيرواونافر،ونابئحالمنفيهاماعلىمغمضينوالتقاديرالفروضبكل

منأشواكآبهاوليلقوا،الحقيقةضوءإلىالمتطلعينعيونفيالأوهاممنغبارآ

هذهعلىتطلعأنشئتف!ن...اليقينروضإلىالسائرينطريقفيالشك

آضضثقالوآ)تل:القرآنفيوصفهافاقرأالجدليةالبدبدةمنالمضحكةالصورة

الأنبياء:1!أآلأؤلؤنأرشيل!مآيايزقفيأتآثماعزتموبتمآقتزنةبمليآضنير

مامقدارالإضرابحروفتواليمنفيهابمالكتمثلالقصيرةالجملةفهذهه،،

الزورشاهدصورةخلالهامنوئيريك،رأيهمفيوالاضطرابالحيرةمنأصابهم

بهتتفرقوكيف،الشمالوذات،اليمينذاتيتقلبكيف؟موقفهبحرجشعرإذا

قلآقف!فوأآلأقتاذلكضزبوأكفإآنظز؟محالمنيحاولهماتصحيحفيالسبل

48،،)1(الإسزاء:أ"!لممبيلأيئمتتتطعون

ف!نوعليهوجهكلمنعتبرولنبوتهالمنكرينكذبلنايتبينالعرضهذاوبعد

حجةولا،فيهريبلاالعالمينربرسول!أنهالراسخوالحقالثابتالوجه

لمنكريه.

.96-46ص-باختصار-العظيمالنبا(1)
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الرايحالمبحث

ايأخرىوالدياناتدنيهبينالموارنةمنهجاعتماد

-المستشرقونيدعيهكما-الموضوعهذافيالتجردأدعيأنيمكننيلا

لاالتيالأسسمنمجموعةالإسلامدينمنتعلمتولكنني،كاذبونوكثرهم

العقلمعبحالتتحارضلاوهي،الحقعنباحثأوهدىطالبيرفضها

إليها.فلنتحاكمالسليمالصحيح

الموازنة:عليهاتقومالتيالأسس

الظلم:وتحريمالعدلإقامة-ا

كانوا،أيآالآخرينمعالتعاملفيإليهاأرشدناالتيالقرآنتعاليممنوهذا

آلؤدآتأثها!!:تعالىتال،اللهكتابمنموضعمناكثرفيمقزرةقاعدةوهي

يكتإنؤالأفىبينآلؤبذترآيىآنفميكئمغل6ؤتؤيتمشتهذآةيأتق!ت!قؤضمينكؤلؤ(:اتمؤأ

أدتةق!نتغرضواآؤتقؤ17وإنتفدلوأأنآلمؤى7تتيثو(تلآيهتآآؤلىقأدتةفميزاآؤغيئا

135(.الئساء:أ!!يخبيراتغم!ونبماكأن

يأ،بالقسطقوامينيكونواأنالمؤمنينعبادهتعالىاللهإيأمر:كثيرابنتال

ولا،لائملومةالثهفيتأخذهمولاشمالأ،ولايمينآعنهيعدلوافلا،بالعدل

:يقول،متناصرينمتعاضدينمتساعدينمتعاونينيكونواوأن،صارفعنهيصرفهم

الثه،وجهابتغاءأدوهاأيتتمعألشهند)وآتيموأ:تعالىقالكمايئم!)لثهدآة

ولهذا،والكتمانوالتبديل،التحريفمنخاليةحقأ،عادلةصحيحةتكونفحينئذ

عنسئلتلهاذا،عليكضرزهعادولوبالحقاشهد:أيآنفممعكغ!غل+)ؤتؤ:قال

فرجأأطاعهلمنسيجعلاللهف!نعليكضررهعادولو،فيهالحقفقلالأمر

فلا،وقرابتكوالديكعلىالشهادةكانتوإن...عليهيضيقأمركلمنومخرجآ

كلعلىحاكمالحقف!نعليهمالضرزعاددمان،بالحقاشهذبلفيهاتراعهم

والمعصيةالهوىيحملنكملا؟أي:لوأ!تغلىآنآلمؤمم!تتيلوا)*:وقولهأحد،
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علىالعدلالزموابل،وشؤونكمأموركمفيالعدلتركعلىإليكمالناسوبغض

أغردوألفدلوأآلأعلىتؤيىثمئآنمتخيرقن!تمإؤلا:تعالىقالكما،كانحالأي

لأهلىلمج!الثهرسولبعثهلمارواحةبنالثهعبدقولهذاومنللئقوئ!،آقربتمو

والله9:فقالبهمليرفقيزشوهأنفأرادوا،وزروغهمثمارهمعليهميخرصقخيبر

القردةمنأعدادكممنإليئأبغضولأنتم،إليئالخلقأحبمنجئتكملقد

بهذا:فقالوا،فيكمأعدلألاعلىلكموبغضي،إياهحبييحمفنيوماوالخنازير،

،)1(!والأرضالسمواتقامت

ؤ،لهأتت!ويئهـشهدآةتؤيينكولؤأ:اتمؤاآلدجمت)تآكاتعالىوتال

أدئهإلتألئةوأئقوأ!دئقوىآتربهوأغددو(لغدلوأآلأعلى6تؤيرشمئآنتخيرتئ!تم

8،.:القائدةأ،!تقملول!بماض!

ورسولهباللهآمنواالذينأيهايا؟ثناؤهجلبذلك"يعني:جريرابنقال

أوليائكمفي،بالعدلشهداء،دئهالقياموصفاتكماخلاقكممنليكنمحمد،

فيلكمحددتمافتجاوزوا،وأفعالكم،أحكامكمفيتخورواولا،وأعدائكم

لكم،)2(.لعداوتهمأعدائكم

لا،وعدليبعلميكونأنيجبالناسفياوالكلام:الإسلامشيخوقال

وظليمأ)3(.بجهل

حال:كلفيمحرموالظلمأحد،لكلحقالعدل

التيالحقوقمنوغيرهاوالبراءوالولاء،،والبغض،الحببخلاففالعدل

)نسانلكلحقالعدلبينما،بعضدونالناسولبعضمعينةأحوالفيتصرف

حقهضميجوزولاحالكلفيمحرمالظلموكذلك،ومنهجهشرعتهكانتمهما

ظلمه،أحدآعادىفإذاالناسبعضيدركهلاالتفريقوهذا،كانمنكائنآأحد

أنهاولهمخالفأنهبدعوىحفهيعطهولم،عرضهفيووقع،حقهواغتصب

يستحقه.مالاوأعطاهجاملهأحدآأحبداذا...عدوه

كلفياحد،كلوعلى4أحدلكلواجبالعدل"ف!ن:الإسلامشيخقال

2.412/كثيرابنتفسير)1(

01/59..الطبرينفسير)2(

4/337النبويةالسنةمنهاج)3(
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كؤنؤا:اتمؤ(آثدينىأتآثها:تعالىتالبحالقطيباحلامطلقأمحرموالظلم،حال

آفرل!هوأغرلوألفرلوأآلأعل6قؤيرلثمئآنمتخيرق!ئمؤلايأتقئ!وشهد%يت!قؤيين

18.:القائدةأ،!ئغضلأئلماخميماأدتةإخأدئةوأتتو(يلتتؤى

كانفإذا،بهمأموزبغضقوهوللكفار،بغضهمبسببنزلتالآيةوهذه

مسلمبغضفيفكيفابغضهققيظلتمانصاجبهنهىقدبهاللهأمرالذيالبغفق

والشاهد،)1(،عليهيعدلبل،ئظلملاأنأحقفهونفس؟بهوىأوشبهةأوبتأويل

شرعآ.نبغضهمنمعحتىواجبالعدلأنالنقلمن

يحباوالله:والأحكامالكلامفيالعدلأهميةمبينآآخرموضعفيوقال

أعداءعلىبالعدلوأمر...وظلمبجهلالكلامويكره،وعدلبعلمالكلام

أ)2(المسلمين

فقالفيهبالعدلالأمرعلىالنصجاء،خاصةالقولفيالظلمولكثرة

آتحيلؤآؤفوأآلثصذ؟ئتلغخقآخم!صنقىيأثيئالأآتييرماذتقربو(إؤلا:تعالى

قركذاصانؤدؤبمغلىلوأقئتزوإذاوشعهاإ؟تفمت!انئهفلآبألق!ئ!ووأدييزان

152،.:الأنغام1!،تدتهروفيتققتمبرءؤضئكئمدلحتمآؤفراآلتوؤبققد

الذيالإنسانيالطبعغلبةمنالحذروجوبإلىيثميرماالقرآنفيجاءوقد

وآشففنمجصفتهاآنف!ت!يىآإلحالىؤألأزصيىآدئبزتاغلىآلأمانةعرضنا)إئا:عليهخبل

72،.:الأحراب1"!جهولاخملوماتمناي!آلالشنؤكلهايتنها

الإنسانوعلى،والجهلالظلمدائيمنالحذروجوبإلىإشارةذلكوفي

.العدلعلىيوطنهاوأنبالعلمنفسهيحصنأن

لاوأن،الحقإلاعليهنقوللاأنأقزناوالله..إ.:الإسلامشيخقال

وأيهوديقالإذالنايجوزفلا،والقسطبالعدلوأمرنا،بعلمإلاعليهنقول

ماإلانردلابل،كقهنرذهأو،نتركهأنحقفيهقولآالرافضيعنفضلآنصراني

،)3(الحقمنفيمادونالباطلمنفيه

أخذهاالمؤمنضالةوالحكمة،للحقتكريمآلىانما،للقائلتكريمآليسوهذا

5/126.السنةمنهاج)1(

16/69.الفتاوى)2(

2.342/النبويةالسنةمنهاج)3(
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بها.أولىوهووجدهاأنى

تالصادقةحججمنالمخالفعندماومعاندةجحدعدميجبولذلك

:الإسلامشيخ

الحججتقابلان؟عاقليرتضيهمماولا،ورسوله،بهاللهأمرمما"وليس

01)1(..لازثمالعدلوالتزام.الصدققولبلوالجحد،بالمعاندةالقوية

والظلم،،الجهلأربعة،أمنالسافلةالأخلاقجميع"ومنشأ:القيمابنوقال

صورةمنوالقبيح،القبيحصورةفيالحسنيريهفالجهل،والغضب،والشهوة

فيالشيءوضععلىيحمله:والظلمكمالآ.والنقصنقصآ،والكمال،الحسن

01)2(.موضعهغير

يعدلأنوأمره،الحقودينبالهدىرسولهأرسلتعالى"والله:القيمابنقال

تاآلددزينلكمش!خ!!:تعالىفقال،منهمأحدهوىيتبعولا،الطوائفبين

آلوينإطو(آنوجمايمىؤلوسئإترييمبهتوضياوماإلكآؤحتنماوالدى-لؤصاب!وضى

وتهلىىيسثآةمنإلهتخيعألتةإثتؤتذعوممئمماآلنمثركينغلىكبزفيةتئفرلؤأؤلا

13،")3(.:الشورىا!!ينيمبمنإثه

هووهذاالأدياننسادهوإذ؟الطغيانعنوعلاجلاللهنهاناولذلك

الثاني:الأساس

:الطغيانتجنب-2

لفملوئيماإتهتطنوأولامحكتاليومنأمرتكحأ)قأشتقخ:تعالىقال

وتنغصيىغقتكرقتحلييرتطقؤأ)ؤ،:تعالىوقال112،،أفود:!!بيير

9/702.والنقلالعقلتعارضدرء)1(

)ويتركب:قالثم،والغضب،الشهوةمنكليحملهماذكرثم2/803السالكينمدراج)2(

النفسإفراط:اصلانالأربعةهذهوملاك،مذمومةأخلاقالأخلاقهذهمنخلقينكلمن

والخسة،والبخلالمهانة:الضعففيإفراطهاصفيتولد،القوةفيدافراطها،الضعففي

؟القوةفيإفراطهامنويتولد.والأخلاقالأموروسفساف،والحرصوالذل،واللؤم

مكتن!محمودخلق)وكل:قالثم،...والطيش،والفحش،والحدة،والغضب،الظلم

البخلخفقأيكتنفهكالجود؟،ذميمانخلقانوطرفاهبينهما،وسطوهو،ذميمينبخلقين

2/903.السالكينمدارج001.والتبذير

3522/السالكينمدراج)3(
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ألييزانقتظفو(أآلأ:تعالىوقال81،،:أطه!أهوئفقذغض!ىعتهتحلل

:أص!"ما+لثترللتي!ت!برأهذاتعالىوقال8،،:الزحمنأ،!

المآوئماآيخم؟ن!ألدئآآلخيؤواترطنمن)بمقا:تعالىوقال55،،

.93(-37:الئازغاتأ،!

فيويطلق،الطغيانكثيرالمعتديوهو!الطاغوت(نفسها؟المادةومن

والساحر،الكاهنوعلى،الشيطانوعلى،الضلالفيرأسيىكل؟علىالنصوص

طاغوتوالانسالجنمنراضوهواللهدونمنغبدماكل؟علىأيضأويطلق

ويؤمىلآلمجغوتيكفوفمنآليئينأشذآتتينقدآلديزفيإكرآةالأ؟تعالىقال

256،.:التقزةأ!"غييمجمخؤآدتةتمأآنيم!اتملاآلوقىلقئبآتخؤأشتم!ك!دبآدئ!

عليهاتقومالتيالأسسمنقويانأساسانالظلموتجنبالعدلف!قامة

عنوبعدهللعدلتحقيقهومدىدينكلفيالنظرحيثمنالأديانبينالموازنة

ذإ،غيرهعلىفضلهعرفالظلمعنبعيدآبالعدلقاثمآالدينكانمافمتىالظلم

شرعآمذمومأمرفهذا،الطغيانأوالظلمإلىالحقالدينيدعوأنالمستحيلمن

الظلم،أعظمهوبالثهالشركإنعالوصوتوضوحوبكلفنقول:وعليهوعقلآ،

:الطغيانأعظمهوسبحانهغيرهعبادةوأن

:والطغيانالظلمأعظمبالئهالشرك

منكلهمالأنبياءدعوةأنوالطغيانالظلمأعظمبالثهالشركأنعلىالدليل

إلىكانت!ن!محمدالنبيينخاتمدعوةإلىنوحلدنمنالرسلودعوةآدملدن

فيمقررأمروهذا،سبحانهسواهماعبادةونبذ؟لهشريكلاوحدهاللهعبادة

ل!متاآدئةأغباو(تقؤير..).قائلآ:قومهيدعونبيكلفنجد،نبيكلدعوة

5.15:أفودغيز!!!ابهنن

عنأحدهميخرجأنيستحيلبلالمرسلينمنواحدالأمرهذاعنيشذلا

الذياللهتوحيدوهوالعببد،علىاللهحقوقلأعظمسلمثالشركإذ؟الدينهذا

يموتلاالذيالحي،كلهالأمرولهكلهالملكلهالذيوالأرضالسمواتخلق

؟غيرهويدعىغيرهئغبدفكيف،نومولاسنةتأخذهلا

وابراهيمنوحيحبدكانفماذاإلهآ،كانالسلامعليهالمسيحإنقيلولو

لقمانوصيةإلىانظر؟ضلالعلىكانواهلالأنبياء؟منوغيزهمويحقوبوإسحق

عطيصقظقرآدمثترئاثبآدئهلثتيكلاتبتئلميظ!ؤممؤقيتإءدفتققالى)ؤلذ:لابنه
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.(31:ألققان،ال!

الدين:فيالغلوعنالهنهىولذلك

إجمآقل:تعالىقالإليهنحتكمآخرأساسأالأمرهذايكونأنويمكن

أئنجميممىآتمممصيحإتماألىمج!ألتهـإ،!تقولواؤ،ييئم2فيلغلوأ،آنحهتن!

تقولوأؤلاؤزسئيإيأقوقآيؤائئاؤزوحعيتمإذآئقئهآ7ؤص!مئةأقرعس،زع!و!

يئقالآئرؤتدته"يكوئآنممتكللنه،وحا!إتهأقااتتاث!ئمصئنبمأنتثوأتنثه

171،.الئساء:أ!،ؤحميلأيأق!يهتئالأزفيفيؤقاآلضممؤئق

آقو%تئيحواؤلاآليغتردين!تميئتضلوأ،أ!تنىتآقلإئل:وقال

القاثدة1،!ألشمييل!ممو!رهغنؤمخفوأتحيلإاؤآمخلوأقتلىينمخلأقذ7قؤ

الأولى:للآيةتفسيرهفيالطبريجريرابنقال77،

الحق،غيرعيسىفيتقولواولا،فيهفئقيرطوادينكمفيالحقتتجاوزوا"لا

عندوأضاف")1(الحقكيراللهعلىمنكمقول،الثهابنانه:عيسىفيقولكمف!ن

قوله:-المائدةآية-الثانيةالآية

الحقفيهفتتجاوزوا،المسيحأمرمنبهتدينونفيهاالقولفيتفرطواإلا

حيثكثيرابنوضوحآالأمزوزاد()2(الله)ابنأوأالله"هوفيهفتقولواالباطلإلى

بل،فحسبالسلامعليهالمسيحعلىالنصارىفيهوقعالذيالظلميقصرلم

:فقالالسلامعليهالمسيحأتباعفيغلؤهمفيهأدخل

ف!نهمالنصارىفيكثيروهذاوالإطراء،الغلوعنالكتابأهلتعالى"ينهى

منفنقلوهإياها،اللهأعطاهالتيالمنزلةفوقرفعوهحتىعيسىفيالحدتجاوزوا

فيوغقؤا.الثهيعبدونكمايعبدونه؟اللهدونمنإلهآاتخذوهأنإلىالنبوةحيز

كلفيوائبعوهم،العصمةفيهمفاذعوا،دينهعلىأنهزعمممن،وأشياعه،أتباعه

قالولهذاجمذبآ،أوصحيحآرشادآ،أوضلالآباطلآ،أمحقآكانسواءقالوهما

كثيرابنقولوفي(1)3(اللهدونمنأربابآورهبانهمأحبارهم)اتخذواأسبحانه،:

ففم:النصارىلحالدقيقتشخيصايجازهعلىالسابق

.9614/الطبريتفسير()1

.01/487السابقالمصدر)2(

095.-1/958كثيرابنتفسير)3(
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الإلهية.درجةإلىالنبوةحئزمنالسلامعليهالمسيخنقلوااولآ:

ضلالأأوباطلأكانهـانالرهبانمنأتباغهشرعهماكلصذتواوثانيأ:

.وطغيانظلموهذاوأضلوا،فضلوا

منظلمآالنصارىفيهوقعالذيالظلمإلىأضافافقدوالشوكانيالقرطبيأما

اليهود:فيهوقعآخرنوع

غتزدينصتميئتغلو(،آحيتن!تآتل)ئلبآيةالمخاطبأنذكراحيث

آنترث!)1(

الحدتجاوزاقدجميعآحيثمنالسواءعلى(والنصارى)اليهود:هم

الظالم.باعتقادهمالديندائرةعنوخرجأ،الشرعي

القرطبي:يقول

رئآ،جغلوهحتىفيهالنصارىوغلا،مريمقذفواحتىعيسىفياليهودلاغلا

وكقز")2(.سيئةكلهوالتقصيرفالإفراط

الأهللهم)النهي:فقالالمعنىهذاعلىالقرطبيئالشوكانيئتابعوقد

فيالنصارىغلوالإنراطفمن.أخرىالتفريطوعن،تارةالافراطعن(الكتاب

لغيرجعلوهحتىالسلامعليهفيهاليهودغلوالتفريطومنإلهآ،جعلوهحتىعيسى

يىشذ؟)3(1)!ا(.

)5(:الثانيةللآيةتفسيرهفيالشوكانيقال

لعيسىالإلهيةكإثباتللحدالمجاوزةوهو؟دينهمفيالغلوعن"نهاهم

منذلككلفإناليهوديقولكماالعليةمرتبتهعنحطهأو،النصارىيقولكما

طريقعلىواختيارهما،التفريطأوالإفراططريقةوسلوكالمذمومالغلو

أ)6(الصواب

171.النساءوآية77،الماثدةآيةالسابقتينالآيتينفي)1(

نفسه.المصدرفي6162/وانظر،616/للقرطبي،القرآنلأحكابمالجامع)2(

اليرشذة(ولدهو:ولقال2.474/الصحاح:انظر.لزتيه:قولكخلاثليرشدةهو:تقول)3(

1/346.الوسيطالمعجم:انظر.صحيحنكاحمنأو،النسصصحيحأي

1/542.للشوكانيأطتدبر،فتح)4(

.77:ئدةلماا(77لآيةا:ةئدلتاا1أيختمفىيئ(تقثر،!(5)

2.65/للشوكاني،القديرفغ)6(
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الذيالدينأهو؟بالاعتناقأحقالأديانأيفي:الموازنةتأتيهناومن

يتهمالذيالدينهوأم3العظيمالظلمفيفيقعللمخلوقويعطيهاللهحقيسلب

مأ؟الأليموالعقابالغضبفيستحقوأخسهاالأوصافبأقبحويصفهمالثهرسل

بهجاءالذيالتوحيدبتجريدالعدلفيحققالعبيد،علىالثهبحقيأمرالذيالدين

البشر؟أكمل

أئةجمفنبهخإوكدئد:تعالىقال،الوسطالأمةهيالأمةهذهكانتولذلك

143،.:التقزةأثمهيدأ"لخييمآلرتئولىؤتيهؤ!ألثاش!ئتهد%ين!ولؤأؤشظا

،الطبريذلكذكركما،تعالىاللهإلىالأمورأحمث؟والاعتدالوالتوسط

:فقالبالوسطيةالأمةوصفالثهرحمهعفلحينما

فلا،الدينفيلتوسطهم؟وسطبأنهموصقهمإنمافيكزةتعالىاللهأن)وأرى

،قالوهماعيسىفيوقولهم،بالترهبغلواالذينالنصارىكلو؟فيهغلؤأهلهم

وكذبوا،أنبياةهموقتلوا،الثهكلاتمبذلواالذيناليهودتقصير؟تقصيرأهلهمولا

أحمثكانإذبذلكاللهفوصفهم،فيهواعتداليتوس!أهلولكنهم،ربهمعلى

أؤشطهاأ)1(اللهإلىالأمور

الوسطالطريقفهو،آدمابنإلىيكونماأحوجالطريقهذاإلىوالهداية

والشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهماللهأنعمالذينصراطوهو،القويم

قوتهالصلاةركعاتمنركعةكلفصيقرؤواأنالمسلمونأمرولذلك،والصالحين

آلتغص!وبغيزخمئالتمآنغضتائذليئ!ر9!آئئ!تمضآلمجريئ)آقدتا:تعالى

7(.-6:القاتخةأ!،آلمحآلئنولاعلثهتم

القيم:ابنيقولذلكوفي

والهدى،جبلينبينكالوادي.فيهوالغالي،عنهالجافيبينوسطالله"ودين

ذميمين.طرفينبينوالوسط،ضلالتينبين

عنبتقصيرههذا؟لهمضيعفيهفالغالي،لهمضيعالأمرعنالجافيأنفكما

الحد!)2(.بتجاوزهوهذاالحد،

إلىإما؟نزغتانفيهوللثصيطانإلابأمرتعالىاللهأمر"ما:القيمابنقال

.26/الطبريتفسير()1

2/694.السالكينمدارج)2(
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ظفر،)1(.بأيهمايباليولاوغلبر،مجاوفئإلىلىاماوتقصيير،تفري!

التيالشيطانيةإبليسلنزغاتكثيرةأمثلةاللهرحمهالقيمابنضربوقد

:-بموضوعناعلاتةماله-منهاالناسمنكثيرأأضلت

فياليهود،أوهمبقومالثميطان،أيأ"قصر:القيمابنقالالأنبياء:فيالغلو

حتى(النصارىأوهمبآخرينوتجاوز،قتلوهمحتىوورثتهمالأنبياء،حق

.،)2(عبدوهم

الدينأهلمنالشيوخجفواحتىبقوم"وقضر:الصالحينفيالغلو-

مععبدوهمحتىبآخرينوتجاوز،بحقهميقومواولم،عنهموأعرضوا،والصلاح

بالكلية.إليهموالالتفات،العلمأهلأقوالقبولمنعهمحتىبقوموقصر...الثه

،)3(حرموهماوالحرام،حللوهماالحلالجعلواحتىبآخرينوتجاوز

كذبوهحتى،المسيحفيباليهود"وقصر:السلامعليهالمسيحفيالغلو-

الثه،ابنجعلوهحتىبالصارىوتجاوز،منهتعالىاللهبرأهمابماوأئهورموه

،)4(اللهمعيعبدإلهأوجعلوه

عدولهم،:همالناسوخيار،الناسخيارأنهمهنا:الوسطبالأمةفالمقصود

فيمايقعواولم،انبيائهوحق،اللهحقفي؟الظلمواجتنبوا،العدلأقاموالأنهم

الجفاء)!(ءوأمةالغلوامةفيهوقعت

:الهوىاجتناب-3

اتباعف!نالهدىلإتباعبهالتمسكينبغيالذيالثالثالأساسهووهذا

نفسه،يوافقماوالأعمالالأقوالمنيأخذالإنسانويجعل،ويصمئعميالهوى

الحق.عنالنظربقطعتبغضهامامنهاويرد

أغقمممؤزتثانعقيزلغزلهةقؤآلهصثضلو!كثر)ؤا!!:تعالىاللهقاد

1/116.القيملابنالشطانمصايدمناللهفان)غاثة)1(

1/117.السابقالمصدر)2(

السابق.المصدر)3(

السابق.المصدر)4(

/اللنقيطي،البيانواضواء،1091/كثيرابنوتفسير8،-2/7الطبريتفسير:انظر)5(

أمةجحلناكمإوكذلك:قولهبابالتفسير،كتابفيحجر،لابن،الباريوفتح87،

6/26.13/613،وسطأ،
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تئ!عوتآلضافأغلغتثةلمجتتجيبوألزإت!ن:وقال911،،:الأنغامأ!!يأئمغتلىلين

آئتؤتمكلىى،ألتةإئآلئزغتمماىشئرتؤلاآتغمتننآضلىؤمنآفؤ%هثم

ئاتظتاكدبوأآتذيئآقؤآ:تحيغ.ؤ،.إ.:وقال،..ه:القضصأ!"ألطايين

015،.:الأنغام1!،تغدثوتبزئبنؤئميألأجدؤئؤيؤنلاؤأثذليئ

منها:والغرضالموازنةفيقاعدة

التفاضلأوبالتماثلالشيثينبين)والحكم:تيميةابنالإسلامشيخقال

التماثلبهايقعالتيالصفاتمنبهاتصفماومعرفةمنهما،كلمعرفةيستدعي

والتفاصل.

بعض؟علىالنبيينبعضاللهفضلوقد

غلألتبنئقفىفضئآؤتقذؤآلأزضيىآلسئمؤقيفيبمنآغقرإؤزيك:تعالىقالكما

55،.الإسزاء:أ!!زبو!اذاوبوإئتتالصي

253،ومعلوم:التقزةأتقفى"قئبفضئتمقضفناألرئئليفذ)!:تعالىوقال

:يتفاضلونالمرسلينأن

عليهمالمنزلةالكتبفيتارة-

صدقهم.علىالدالةوالمعجزاتالآياتفيوتارة-

والعمل.العلممنبهجاؤواوماالشرائعفيوتارة-

أممهم.فيوتارة-

كالتوراةالكتبمنغيرهوفيالقرآنفينظر:وعدلعلمعندهفمن

وشريعةشريعتهفيأر.غيرهومعجزاتىكييممحمدمعجزاتفيأو،والإنجيل

علىإلايخفىمالاغيرهعلىالتفضيلمنلهؤتجذ،غيرهوأمةأمتهفيأو،غيره

.إ)1(.الظلمأوالجهلفيمفرط

وأشباهه،وموافقيهبنظرائهالشيءاعتبارمنذكرنا،الذي!وهذا:قالثم

وفي،وأفضل،أكملأيهمالمتشابهينفييعرفحتى،ومخالفيهبأضدادهواعتباره

علمهاالأمورسائرفيموجودوالعدلوالهدىبالحقأولىأيهمالمختلفين

.لما)2(...وعملها

133.-5/132الصحيحالجواب)1(

142.-5141/السابقالمصدر)2(
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تلكتحقيقمدىعلىبناءتكونالدياناتمختلففيوالنظرالموازنةثم

ذويالعبادمطلبهووالذي،تعالىاللهإلىالأمورأحبهوالذي،للعدلالديانة

الظهورلهيكونبهالأخذالواجبالعدلالدينيحققماوبمقدار،السليمةالفطر

.الأخرىالأديانعلى

:غيرهعلىالإسلامفضلتبينالتيالأمثلةبعضيليوفيما

غيرهعلىالإسلامفضلتبينالتيالأمثلابعض

دة:التوحيدوتجريدالعدلتحقيق-ا

أمةتضلأنالخطيرالأمرولكن،اللهفياعتقادهمفيالناسمنكثيرضل

:-تعالى-عنهوقالوا،بالمخلوقالخالقشبهوااليهودف!ن؟الكتابأهلمن

بكى،وأنه،واستراحتعبالعالمخلقلماوأنه،مغلولةيدهوأنوفقير،،بخيل

التيالنقصصفاتمنذلكوأمثال...عبادهمنأهلكهمنبعضعلىوناح

فيعليهامنصوصالصفاتمنالنقائصوهذه،سبحانهويتقدسعنهااللهيتعالى

!!.عندهمالمقدسةكتبهمصلب

صفاتمنبالخالقيختصفيمابالخالقالمخلوقشبهوافقدالنصارىوأما

نإوقالوا:اللهدونمنإلهأالمخلوقفجعلواهو،إلابهايوصفلاالتيالكمال

بكلوهو،ومليكهشيءكلخالق،ثلاثةوثالث،الثهابنوهو،الثههوالمسيح

دونمنأربابأورهبانهمأحبارهمواتخذواقدير،شيءكلعلىوهو،عليمشيء

-السلامعليهم-وأمهالمسيحوصورواأربابآ،والنبيينالملائكةواتخذوا،الله

.الأوثانعباديفعلكمااللهعندلهميشفعونشفعاء،واتخذوهموالصالحين

يصفونبالقسطالقائمونوالمسلمون؟وسطعدل!ضالثهرسولمحمدودين

تكييفولاتعطيلولاتحريفكيرمن،رسلهبهووصفه،نفسهبهوصفبماالله

والرحمة،والقدرة،والعلم،بالحياةفيصفونه،الكمالبصفاتيصفونه،تمثيلولا

النقصصفاتعنوينزهونه،الكمالصفاتمنوغيرها،والإحسانوالعدل

بصفاتالمخلوقينمنأحدآيصفونولا.والظلموالعجزوالجهلوالثومكالموت

فقراءالناسوسائروالصالحينوالأنبياءالملائكةمناللهسوىماكلبلالخالق

أحد،إلىيحتاجولاأحد،كلىإليهيحتاجالذيالصمدالحميدالغنيوهو،إليه

هذا.منأعظمواستقامةوهدىوحقعدلفأي

كثيرين،إسلامأسبابأعظممنالعقيدةفيوالصفاءالوضوحهذاكانولقد
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حديثآ.وآخر،قديمأنموذجآأذكر

نأتبلشيخهوبينبينهدار)1(؟الترجمانبناللهعبدقديمآ:أسلمممن

لوولدييا:ليفقال:النصارىهؤلاءدينفيتقولوما:)قلت:فيهجاء-يسلم

وجميععيسىلأن،اللهدينعلىلكانواالأولعيسىدينعلىأقامواالنصارىأن

دينالأنبياءبهجاءالذياللهودينوكفروا()2(بدلواولكن،اللهديندينهمالأنبياء

التوحيد.

بينمنكان"لقد:يقول)3(أفريقيمنجورامحمدحديئأ؟أسلمممنأما

مثلفعلأ؟انتباهييثيربماالإسلامعنيتحدثونوكانوا،مسلمونأصدقائي

آدتههؤأئلالأخلاصسورةمنهابآياتالقرآنمنذلكعلىمدللينالثهوحدانية

آحا!فوالن!كليكنولتم!يوثذولتمييذثئم!ألصماألته!آحتما

4(.:الإخلاصأ،!

البقزة:أ!،أرصرألرخمنهو،،إبةلأؤ!إبهإبفتمأآ:وتوله

.،163

)1(

)2(

)3(

ئتلكؤ!،آ!يىللاد2ونه-ننأفآتخذتمآلبئلئلىوآلأزضيألمئصئؤتطزثمن)فل:وقوله

تلكفيمتعصبةدييةنشأةلأ،الأندلسفي)ميورقة،جزيرةأهاليمنتورميداانسلمهو

الترجمةصاحبكانرلذلك،المسلمينبينكانتأنبعدالنصارىقبضةفيوهيالجزيرة

المذكوركتابهبهاصدرجميلةقصةله(،ل!سلاماللهأعادهاعيورقةمدينةمن)أضيييقولا

،الترجماناللهعبدبناللهعبدفهوإسلامهبحداسمهأما19-61ص،الأريب"تحفة

لقبمحمدآ،سماهولدآفأنجبالصفارمحمدالثميخابنةمنالحفصيالسلطانزوجه

صنةبتون!توفيالسلطانعلىتردالتيوالرصائلبالكتببالترجمةلانشغالهبالترجمان

فيالأريبتحفةكتابومقدمة3،362/خليفةلحاجي،الظنونكثمف:هـانظر832

31.-23صالداعوقوفيقعمروودراسةتحقيق،الصليباهلعلىالرد

68.صالأريبتحفة

الدعوةأعباءليخملعينهاعلىوصنهحتط،الكاثوليك!يةالكنشةتلقفتهزاثير،نيولد

حجته،لفرةصيتهوذاعبزاثير،الكاثوليكيةالكنيسةفيقسيسأأصبحربالفحل،النصرانية

فيالمقبلجهدهيكونأنفقررالغربفيالإغراءاتعليهوانهالت،ونشاطه،وتأثيره

وعليه،الساعةموضوعلأنه(والنصرانيةالإصلامبين)المقارنةمجالفيالعلميالبحث

لل!نصرانيةمائلآالرجلوكان،والأصلحللاقوىالبقاء:نفسهفيوقالافريقيافيالصراع

هؤلاءأسلم"لماذاكتابانظر.للفطرةوالأصلحالأغلبهيكانتالاسلامقوةولكن

173.-166صالبازللئوادفي،؟القساوسة
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طت!جثو(آتمؤآلؤزألظئتدت!تتوىمملأتموآلصيزآ!غ!ىي!متتوىهلئلضنرأؤلاتقعاقيقئتم

أ!آلقفرآتؤخاوئويث!نكللمصلىألئةقعليغتمأظقتتثةكخققيهضقمؤ(لمئز؟

إصرارفيالوحدانيةعلىتنصالتيالقرآنيةالآياتمنوغيرها..أ.ا6الزعد:أ

وبلاغة.بحكمةالوحدانيةبغيريقولمنكلعلىوترد...بين

آلؤجذأدتةآرضزئتقزوئةآزيالبآل!نخيئأتصمجتي:تعالىقولهومنها

تهاآلتةاترذقآؤاقآؤئحمأنتزشتئئموهمااشمآ"7إذويي!ينلفئدصةقا!أتققاز

آتحثزؤليهنألقيخألديندلك)ئاةالملضئذؤ(الألآمريت!الآالكغإنيشلنهيئمن

قالواالذينكفرالقرآن،أيعلنثم04(-93:أئوشف!"يفتمولتلاألاش

الممليث.بعقيدة

عنينبعثوخلقأمنهاجآرسمهوما،الإسلامسماحةعنالحديثجانبإلى

تملكهوما...الرائعةالقصصتلكمنويحيطهذلكيعززمامع،المسلمعقيدة

التعبير،)1(.فيوبلاغةالتأثيرقوةمن

سورةسيماولاالقرآنمنآياتقراءةأوسماعبسببكثيرونأسلموقد

يستجيبحتىقلبهوتحركرأسهفيوتتردديتأملهاسامعهايزاللاالتيالإخلاص

)2(.القرآنثلثتعدلالتيالعظيمةالسورةتلكبفعلالمنبعثالفطرةلنداء

تثبتالتيالآياتتلكالإسلامإلىالمهتدونبهاتأثرالتيالآياتومن

قولهفيتأملالمخلوقبألوهيةقالمنعلىوترد،الشركمنوتحذر،اللهوحدانية

آلممئنؤثت!اذ!ا!شمثاجئغفقذ!اؤتاآلرخمنآتخذأوقائو(:تعالى

للزخمينتئتيوما!ؤتئاللرخيندعؤأآن!هذالختالىؤتخرآلازصؤتنشقتةشفالزنآ

لقذ!غداألزخمينةاقإ،ؤآ!زفيآلمتتقؤقيفيقن!ان!ؤتلاشحذأن

59،.-88:أمريم!"قزداآلمنضزتؤتمةايهخمفتم!عدأوغذئنم!!ئم

المئربو!أتتلبهكةؤلايتزغنايميكول!آنالمممصيحيتمشبهفإثن:تعالىوقوله

ةاقنو(آلدجمتبمقاجميم!ات!قسم!خئزئمؤتستتبزجمماذيهءغقت!ئمتنكفؤقن

ؤأنمتكبزوأأنمكبهفوأاللأليئؤآئاففني!ينوتزيإمممأجورممتمقمؤييينآلضيحضوععلؤ(

167-166صالبازللثوادفي3القساوصةهؤلاءأسلملماذا:كتاب)1(

حتىالدينيالجدلنيوالنصرانيةاليهرديةعلماءمنالاسلامالىالمهتدينمناهج5:انظر)2(

اصلامقصةوانظر:.ماجستيررصالة،الرحيمعبدخالد،ضصىعينجامعة،التاسعالقرن

أملموا.رجال؟سلسلةاإسلامي،كابفيسابقآ(-ستمنس)كاتإصلام("يوسف
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الئص!اء:أ،!نصإبمولاقرلئاألئو،ونفونثهمعاونولااليم!عذاب!فيعذبهز

172-،173

الأخرىوالكتبالقرآن-2

:الأخرىالكتبمنغيرهعلىالقرآنفضل

الحديثوسبق،وغيرهالقرآنبينمقارنةلاإذالإعجازمجالفيأخوضلن

الإسلامإلىالمهتدينلأحدالحديثسأعولكني،مستفلمبحثفيالإعجازعن

)1(.الطبريربنبنعليوهو-،قديمآ-

يجدهاولمالقرآنعليهااشتملالتيالعظيمةالمعانيعنتحدثكيفلننظر

:قال،ألبتةغيرهفي

النوحيد،منجمعكتاب...والروموالهندوالعجمالعربعنديوجد"لا

علىوالحثوالأنبياء،بالرسلوالتصديق،وجلعزاللهعلىوالثناء،والتهليل

الجنةفيوالترغيبالمنكر،عنوالنهي،بالمعروفوالأمر،الباقياتالصالحات

نسبتههذهبكتابجاءنافمنالدنيا،كانتمنذالقرآنهذامثلالنار،فيوالتزهيد

واليمنالنصرهذاومعهوالحلاوةوالجلالةالمحلهذاالقلوبمنوله،ونعته

منفهو،قطوالبلاغةالكتابةيعرفلماميآعليهنزلالذيصاحبهوكان،والغلبة

...ولامريةفيهشكلاالنبوةآيات

وأخبارالدنياآدابفيإماتكونأنتعدولاالمخلدةالكتبجميعرأيتإني

الدين.فيداماأهلها،

،الغرضهذاغيرومغزاهاغرضهاف!نوالطبوالفلسفاتالآدابكتبفأما

التنزيل.كتبمعتذكرولن

أيديفيالتيالتوراةوموجوداتهامسمياتهافأولالدينفيمنهاكانماوأما

وحطهامصرمنومسيرهااسرائيلبنيأنسابفيعامتهاونجد.الكتابأهل

قوله:هنالمناسبتههناكأذكرهلمومما،فأسلمنصرانيآكان،911صترجتسبقت)1(

البلاغاتانوبلغائهمالقومعلماءمنكانليعمهـلقول،اقولنصرانيوانازلتأوما

والإلفالتقليداعتزلت)ذاحتىكلها،الأممفيمشتركةلأنهاالنبوةآياتمنليست

أهله،قالكمانيهالأمرأنعلمتالقرأنمعانيوتدبرت،والتربيةالعادةلزازةوفارقت

89.ص!محمدالنبئنبوة)ثباتفيوالدولةالدين
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عنهايعجز...وشرائعسننذلكمعوفيهانزلوها،التيالمنازلوأسماءوترحالها

...وطاقئهمالرجالخؤل

ومولدهالمسيحخبرجلهف!نالنصارىأيديفيالذيالإنجيلوأما

القليل.اليسيرإلاوالأخباروالشرائعالسننمنفيهاوليس...وتصرفه

السننمنشيءفيهاوليس...ومزاميروتسابيحأخبارففيهالزبوركتابوأما

والشرائع.

والشرائع،والسننوالتحاميد،،والتهاليلبالتوحيد،منسوج...القرآنفأما

بالأمور؟والبشاراتوالنبوات،والرهبةوالرغبةوالوعيد،والوعد،والأثروالخبر

وقبول،والرأفةبالغفرانالأملوبسط،وطوله،وحكمتهاللهبجلالتليقالتيالجميلة

يقولبل.تقنطفلاالآمالإليهاوتستريح،الأنفسلهاترتاحالتيوالمعاني،التوبة

!!زجيضغفو3آلتةإنغ!يهإثتمتلآعاكلؤلابايخغيزآضالر.قتني.).:فيهالله

أدتةدبهرواآنفم!هخظاتو(آؤقخشةفعلوأإذا)وألؤييئ:ويقول173،،:التقزةأ

يفقوئوممتمفعلواتاقئي!واؤثئمألئهالمآلذنولبتتيرؤمنيذلؤبهختأشتغتروأ

نقئط!!لاأنفميصغغكآيترفواالدينلئه!ابئقنر)!:ويقول،135:جممزانآلأ!!

53،.الرقر:أ!!ألزجيمآلقفورمموإت!جميعأآل!نولةتفمرأدئةإئةأدئ!زحمةين

لهيكنلمإذالنبوةآياتمنآيةالكتابهذاإن:يقالأناستحقولذلك

،)1(.الزقفيوخطالخلقخلقمذنظير

نإ:وهيوأسرارأنوارذاتباهرةأخرىفضائلعلىليشتملد!انه9:قالثم

تفكربعدعلماءأدباءقومألفهاإنما،خاصةللحكماءالتيهذهبل،الكتبتلك

فأما.العلماءونافسواالأخباروسمعواالمدنفينشؤواأنوبعد،وارتياض

ولاهنديولاروميولامصريمنيسمعلمأميبل،ذلكيكنفلممجتتالنبيئ

بهربكلاموجاء،كتابوقراءةادبلطلبالأدباءمجالسإلىاختلفولا،فارسي

تقولوئ)آتم:الأمةرقابلهوخضعت،والسلاطةالفصاحةأهلوغمراللغةأهل

كنترإنألت!دونينأشتظغتصمقؤآذعو(مفتزبمزيثلإءسمؤ2بعشيفأتوأقلآفتزله

113.أفود:!!صدقين

ؤآذغو(ئثلإءينبشور:نآلؤأغبرتاغلنرنجآئتال!تميفيئحنمغ)ؤإبئ:وتال

.601-89ص-وباختصار-والدولةالدين:انظر)1(
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23،.:التقزةأ،!صميتنكئتزإن(لت!؟ونييخنصئهذأيمئم

يحتجوقدودانوا.وأذعنوابصبصوابل،ونطقتزمزممنالقومفيكانفما

برسمأنبيائهعلىيبخللااللهوأنأميأكانالسلامعليهالنبيبأنالذمةأهلعلماء

فمنهموعز،جلرأىبمامنهمكلأخصتعالىاللهأن:فيهوالجواب...الكتابة

احيامنومنهم،موسىمثلوالألثغالتمتامومنهمداوود،مئلالبارعالخطيب

يعطولم،المياهينابيعالصخرمنوفجرالبحر،فلقمنومنهم،غيرهدونالميت

ئريىفلم..داوود.مثلأميومنهم،سليمانمثلكاتبحكيمومنهم.غيرهذلك

لاأوالحدقرماةمنأوالأسنةملاعبيكونألابالمسيحئزيىلمأنهكمابهذلك

ماشيأأوخطيبآلسنآيكونألابموسىئزرلمأنهوكمامهندسأ.ولاماسحآيكون

ونظرائهماوبداوودبهيزيىلمو)ن،والأبرصاكمهأبرايكونولاالهواءعلى

المسيحأيقصدكيرهمارفعكماالسماءإلىرفعهمااللهيكونلاأنالسلامعليهم

بلالنبيئلفلانبهجادبماالنبيئفلانعلىبخليقولأنلقائلفليسومحمد،،

..مارد.معاندذلكفائل

باهرةآيةذلكالثهجعلبلداوود،مثلاميأنهيشتهلم!النبيئوكذلك

لمأنهالذمةوأهلالأممعندصحقدكانإذ،قومهمنبهكفرمنعلىوحجة

فيموجزآالسلامعليهكانولقد.أرضيةحكمةاوبيانبفضلالقرآنبهذايجيئوا

بهاعابهالتيفالأمية.-..القولفيويترسلالمهذارالمكثاريذمنزورآ،كلامه

هذابمثلجاءفلومنير.وبرهانحجةبلعائبةولا!بهمزريةغيرالذمةأهل

إذافكيف،الآياتمنآيةكذلكلكانخطيمثاديمثرجلوصفتهقدالذيالكتاب

له،سددهالقدسوروح،أنطقهاللهأنلهيشهدذلكفإنأمى؟؟؟.رجلبهجاء

أ)1(.عليهوأعانه

آؤآلجماذلههصئنرتفزابمآنةأؤثؤ:تعالىلقولهتف!ير؟فيكثيرابنقاد

لؤآنءامئواآلزكتتاتتم!آقلخجميعأآلأقرتمت!بئآن!ؤقيريمتمآؤآلأزصبهفطحت

قرياتحتمآؤقارعه"!نعو(لماتصيهمكفروأآلديهنترآلمولاحمحاألآس!ثهدىأقهيممثاء

31،.الزعد:أ"!آتميعاديحيلفلاآلئةإنألئةوغاتآية-خهدايىيتمين

علىلهومفضلآ!محمدعلىالهأنزلهالذيللقرآنمادحآ-تعالى-يقول9

.701-89ص-باختصار-والدولةالدين)1(
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الكتبفيكانلو:اي(الجبالبهسيرتقرآناأن)ولوقبلهالمنزلةالكتبسائر

بهتكلمأو،وتنشقالأرضبهتقطعأواماكنها،عنالجبالبهتسيركتابالماضية

بطريقأو،غيرهدونبذلكالمتصفهوالقرآنهذالكانقبورها،فيالموتى

عنوالجنالإنسيستطيعلاالذيالإعجازمنفيهلماكذلكيكونأنالأولى

المشركونفهؤلاءهذاومع،مثلهمنبسورةولا،بمثلهياتواأناجتمعواإذاآخرهم

له،)1(.جاحدونبهكافرون

ولكن،فيهالطعنحاولوامعارضونوجههفييقفلمالقرآنإننقولولا

وجوهظهرتالطاعنونفيهطعنكلماإذ؟مضاعفةبخسارةعليهمعادمكرهم

أعظم"منتيميةابنقالذلكوفي،الكريمالكتابهذاعظمةوجوهمنأخرى

لهمالمعارضينظهور،المرسلينانباءحقيقةوبيان،والدينالإيمانظهورأسباب

اللهأقام،بالشبهاتوعورضجحدإذاالحقأنوذلك...المبينالإفكأهلمن

الأدلةمنيظهرهبماالبيناتالآياتمنالباطلبهويبطلالحقبهيحقممالهتعالى

الداحضة.الحججمنعارضهماوفسادالواضحةوالبراهين

أنهمعطريقبكلإبطالهفيواجتهدوا،المشركونبهكذبلمافالقرآن

ذلككان،واحدةبسورةالإتيانثمسور،بعشرالإتيانثم،بمثلهبالإتيانتحداهبم

وقوةالاجتهادشدةمع،المعارضةعنعجزهمعلىالألبابذويذلمما

عنعجزهميظهرلمالتبطيلعلىلىاصرارمعارضةغيرمناتبعوهولو،الأسباب

إ)2(.الدليليتمبهاالتيمعارضته

وصفاتهواسمائهاللهتوحيدبابفيالقرآنبهأخبرما"نفس:اللهرحمهوقال

نبي.غيرولانبيئلابشركلامفيمثلهيوجدلم،للعادةخارقعجيبأمر

،آدموخلق،والجن،والكرسي،والعرش،الملائكةعنبهأخبرماوكذلك

أخبرماونفس،كذلكوالشرائع،الدينمنالقرآنبهأخبرماونفس،ذلكوغير

كذلك.أيضآهو.الأمثالمنبه

والسياسية،،والخلقية،الإلهيةالعلومفيالعقلاءجميعصنفهماتدبرومن

الأنبياءوصحفوالزبوروالإنجيلالتوراة؟الإلهيةالكتبفيجاءماوبينبينهوجد

383.-4381/كثيرابنتفسير)1(

1/86.الصحيحالجواب)2(
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سائروبين،ونظمهلفظهبينمماأعظمالتفاوتمنالقرآنوبينذلكبينوجد

...ونظمهمالعربألفاظ

ولا،الحقيقةفيلا؟القرآنلمعانيمماثلأوالإنجيلالتوراةفيوليسفكيف

.")1(الكتبوتدبرالقرآنتدبرمنلكلالتفاوتيظهربل؟الكميةولا،الكيفيةفي

قصةمثلوالإنجيلالتوراةفييوجدمالاالقصصمنالقرآنفيجاءوقد

ذلك.وغيروشعيبوصالحهود

ماوالعذابوالنعيموالنارالجنةووصفوتفصيلهالمعادذكرمنالقرآنوفي

وعامةالمعادبذكرتصريحفيهاليسالتوراةبل،والإنجيلالتوراةفيمثلهيوجدلا

والوعيد،والعاقبةوالرزقبالنصركالوعدالدنيافيفهووالوعيد،الوعدمنفيهاما

منالتوراةغيرفيموجودآالمعادذكركاندانوالأعداء،والأمراضبالقحط

)2(.الكبرىالقيامةوقيامبالمعاديقرونالكتابأهلكانولهذا،النبوات

عنغنيئ"والمنصف:الكتبمنغيرهعلىالقرآنظهورفيالألوسيوقال

وعلومه،محدودةغيرالقرآنمعانيف!ن...غيرهعلىالعظيمالقرآنمزيةإثبات

يقالأنيصححتى...فنكلفيمجالهاتسعفقد،معدودةولابمحصورةليست

أساليبعلىإليهأشارأو،بهصرحإلاوالأواخرالأوائلعلوممنعلمأيبقلمإنه

فهوذلكومع...تضاربيتخللهولم،تناقضفيهيقعلم،مبتدعةوطرائقمتنوعة

القلوبوفي،مستعذبالأذواقوفي،مستملحالنفوسوفي،مستحسنالعقولمن

الكتبمنغيرهفييوجدلاكلهوهذا!)3(.محبوب

محفوظة:الاسلاممصادر-3

إلىللذكراللهحفظواستمر،المسلمينمصادرإلىالتحريفيدتمتدلم

!!لخفالونلآد!تاآلذكزترفآنخن)إتا:بذلكالالهيالوعدجاءكماهذايومنا

9(.الججر:أ

435.-5/434الصحيحالجواب)1(

-891ص-الأديانمقارنةسلسلة-شلبيد.،واليهودية2/97،الصحيحالجواب:انظر)2(

علىيدلمماالآخرةفيوالعقاببالثوابالتصريحمنالحاليةالتوراةتخلوحيث025.

للمللالأبحاث)تنقيحكتابهفيبذلكاليهوديكمونةابنإقرار:انظر.التحربفوقوع

ا.يضرالاذلكانوذكر.4.ص!الثلاث

.11ل-مخطوط-الألوسيشكريمحمود،الحقليةالدلائل)3(
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)الكتابأوسمي،بالألسنةمتلوآمقروءآلكونهالاسمبهذاأالقرآن!وسمي

الشميءتسميةمنتسميتانفهما،الكتبفيبالأقلاممكتوبآمدونآلكونهالاسمبهذا

عليه.الواقعبالمعنى

يومناإلىبالوحيجبريلجاءأنمنذمتلوآمقروءآاللهبحمديزاللافالقرآن

مطابققراءةوحفطهالسطور،فيمحفوظآيزاللاكذلكوهو،بهجاءكماهذا

كتابة.لحفظهتمامآ

المنقولالقراءمنعليهالمجمعالرسميوافقحتىحافظبحفظيؤخذفلا

كاتببكتابةلناثقةولامرةأولعليهاوضعالتيهيئتهعلىجيلبعدجيلآإلينا

المتواتر.الصحيحبالإسنادالحفاظعندمايوافقحتى

منالماضيةالكتبأصابما-لوعدههـانجازآاللهبحفظ-يصبهلموالقرآن

جئالسماويةالكتبسائر"أنهذافيوالسر.السند.وانقطاعوالتبديلالتحريف

الكتبمنيديهبينلمامصدتآبهجئالقرآنهذاوأنللتأبيد،لاالتوقيتعلىبها

اللهشاءبماعليهازائدآالثابتةالحقائقمنفيهالماجامعآفكانعليها،ومهيمنآ

يبقىأنالثهفقضى،مسدهليسدمنهاشيءيكنولممسدهاسادآوكان،زيادته

()1(.العليمالحكيموهوأسبابئلهي!رأمرآاللهقضىداذاالساعةقيامإلىحجة

ومأخذجم!محمدنبيناشريعةالعظيمالقرآنكان"ولما:الألوسيقال

لمورسالتهنبوتهعلىوبرهاندليلوأظهرمعجزةاعظمكانكما،الإلهيةالأحكام

اعترىكماتغيير،ولاتبديلولاتحريفولانقمقالشريعةهذهيعتريأنيمكن

.-أجمعينعليهماللهصلوات-والأنبياءالرسلمنقبلهمنشرائغ

والعيان،طوقهمعنالخارجالمعجزالكلاممعيلتئملاالبشركلامفإن

فضلآينقضهأوحرفآيزيدانيمكنهلاأحدآأنترىألا،ذلكعلىشاهدأعدل

المسلمينمنملإبينتلاثمذلكفعلف!ذاتعالىاللهآياتمنآيةفيكلمةعن

القراءاتمنتواترماسوىمنهيقبلواولمالإنكار،أشدوأنكروا،قراءتهعليهردوا

....ثورةالمأ

المنزلةبهذهتكنفلا-والسلامالصلاةعليهم-والرسلالأنبياءسائركتبأما

وأذكارأدعيةلىاما،وأمثالسيرهـاما،وقصصأحكامإمافإنها،المثابةبهذهولا

.14صدرازمحمد.د؟العظيمالنبأ)1(
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،-السلامعليه-لموسىالبحروفلقكالعصاآخرشيءوالمعجزة،ذلكونحو

تلكتكنلمولما،السلامعليهلعيسىوالأبرصالأعمةدمابراء،الموتىلماحياء

والزيادةونقصهابكلامها،كلامهموخلطفيهاالتصرفللبشرأمكنمعجزةالكتب

ذلكبينوقدوغيرها،والزبوروالإنجيلالتوراةفيذلكوقعكماعليها،

أ)1(.قطعيةوبراهينمبسوطةبكتبوالمتأخرونالعلحاءمنالمتقدمون

منقطعغيروالوحيأظهرنا،بينعصركلموجود!ضمحمدآ"فكأن:وقال

كلفيالمحمديةوالثمريعة..الأقطار.سائرفينبوتهبصحةالناسيذكر..منا.

اعترىمايعترهالم،يهاب!ذنحينكلاكلهاتؤتيطريةغضةالأعصارمنعصر

نأفكمافيها،اودعتالتيوالأسرارالخصائصمنبهاختصتلماالشرائعساثر

كذلكآخررسولإرسالإلىالحاجةتمسلمبعثتهوايام!وومحمدحياةزمنفي

فالقرآن،أخرىشريعةوتشريعآخررسولإلىحاجةلابعدهالتيالقرونفي

ففاثدةفالثهرسولمنيسمعهالسامعكأنوجههعلىتلاوةيتلىكلماالعظيم

مصالحإلىدارشادهمالحقإلىالخلقدعوةوهي،ثابتةموجودةتزللمالبعثة

الحججوتقرير،عقولهمعنهاتعجزالتيبالأموردماعلامهموالمعاد،المعاش

أ)2(.الباطلةالشبهلىازاحةالقاطعة

السنة:وهيالثانيالوحيحفظأما

يأمنوأصحوأسلمأقوىإليناوصولهاطريقإنجازمآأقولأنفيكفي

الذينالحفاظالجهابذةلهااللههيأفقد؟القرآنغيرالأرضوجهعلىآخركتاب

عليهاللهصلى-المصطفىسنةعنالذبسبيلفيبأعمارهموضحواحياتهمأقنوا

وعلم،المصطلح؟بعلميالأمةهذهاختصتحتىبها،والعنايةوحفظها-وسلم

للحديثصيانةالإسلاميةالعلومركائزمنواحدآالإسنادوأصبح،الرجال

الحكم؟لهنقولأنإلاالسنةفييطعنمنلإقناعسبيلمنهناكوليس،الشريف

لماالسنةحفظفيالمحدثينجهودهؤلاءعلمفلو،تصورهعنفرعالشيءعلى

مكانتهامنالغضنأوفيهاالطعنعلىأقدموا

ردأ:المصطفىسنةعنينافحونالإسلامعلماءمنالدينهذاحماةيزلولم

7.ل-مخطوط-الألوسي،الحقليةالدلائل)1(

.8لالسابقالمصدر)2(
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يرىبمنبدءأفيها:المشككينلشبهاتودحضأ،بالسنةالاحتجاجينكرمنعلى

السنةيعدولاالقرآنيالنصعنديقفبمنوانتهاة،الثبوتظتيالواحدخبرأن

الباهرةوالحججالدامغةبالأدلةالمتشككينلشبهالعلماءأولئكتصذىوقدشيئآ،

ولكني.السنةحوليحومشكأيوطردتريبةكلورفعتشبهةكلأزالتوالتي

منالأسانيدفيأوالحديثرواةفييشككالذيانوهي؟قضيةعلىأوكد

إنهمبلعلمأ،نظرسابقدونجزافآشبههميرمونوالحديثالقديمفيالمرجفين

ئعؤذانبنبغيالتيالأدلةأهممنأنأرىفلذلك،وهديهبنبيهمعظيمجهلعلى

الذيا!نمولاذيالسياجإلىنظرهمتوجيههوالأهو)ء؟أصحابعلىالردفيعليها

لابحيث،الضحيفةالأحاديثاوالمكذوبةالمروياتوجهفيالمحدثونضربه

لقبولاستيفاؤهايجبقاسيةشروطبعدإلاالحسنأوبالصحةحديثعلىئحكم

في-اللهرحمه-البخاريالإمامصنيعذلكعلىالأمثلةأبرزومن،الحديث

هؤلاءأنظارئوجهكما،الصحيحللحديثالعلماءاشترطهاالتيوالشروط،صحيحه

ئجيزونلافتراهم،الأحاديثرواةأمامالمحدئونبناهالذيالحديديالجدارإلى

والاختباروالتدقيقالتمحيصبعدإلاوالضبطبالحدالةلهيحكمونولاعندهمراويآ

..وحفظهضبطهمدىلئعلم،الآخرينالثقاتمروياتعلىوعرضها،لمروياته

العلماءجهودعلىيقفأنعلمبلاالسنةفييتكلممنكلأطالبهناومن

فيها)1(.

(الكمال)تهذيب-ا؟كتابيهفيوخاصةكل742تالمزيالحافظالمثالصبيلعلىومنهم)1(

صقدمةراجعئتطاع،.ولامثذئصئفلمأنهعلى)أنجمغقائلأ:السبكيابنوصفهالذي

(الأطرافبمعرفةالأشراف)تحفة-2:الآخروكتابه2.ا/حجرلابنالتهذيبتهذيب

فيالمتناهيةوالدقةالفائقةالعنايةبتلكمبهورآالباحثامامهمايقفنموذجانفهذان

البحث.

عليهويوردالمترجعالمتألمللمريضيتصبمنكمثلالسنةفيالطاعنينهؤلاءؤقثل

مااجدلملأنياامرضبكولي!المرضتذعيانكلهيقولأنغايتهامختلفةشبهأ

ومااإفيهوانتأنالاضركتحقأكانولو!!بهتحسالذيبألمكاحسولا،وجدته

ماقيل:أحسن

في.الملاتماستطعتدانالهوىذقيملامتهالمهديللأئماقول

النبويةبالأحاديثالاخجاجفيالمرسلةالصواعقفيفصلأالقيمابنعقدوقدهذا

قطحيأ-الثيءكون"بيانالابعالمقامومنها،مقاماتعرةفيهوذكر...الصفاتعلى
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وخيرها:الرسالةنفععمومحيثمنالمقارنة-4

قبله؟حصلممابكثيرأعظمعيه!محمددعوةمنالحاصلالنفعأنشكلا

عامةدعوةفكانتفدعوتهأمامعينينبأقواممخصوصةقبلهالأنبياءدعوةكانتاذ

العالمين.خيرهافشملاجمعينللناس

سيثأأثرهافيظهرباطلإلىدعوةتكونولكثهامادعو:تنتشرأنالجائزومن

-ضلالإلىولكنهاالمقصدحسنةدعوةتكونأنالممكنومن،الناسفي

لكن.للفطرةلمخالفتهاسيئةعواذبئعليهايترتببدعيةدعوةفهذه-مثلأكالرهبانية

.كانأينمامباركآأثرهافكانجهةكلمنمباركةدعوةكانتجميئدعوته

فيوالثمراتالفوائدمنك!محمدبعثةعلىترتبما"ان:الألوسيقال

هود!الرسول،أهديأنوذلكو!ثر،،وأجل،غيرهمنأعظمالمدنيالعالم

بعبادته،الاشتغالإلىاللهبغيرالاشتغالمنونقلهاالبشريةالأرواحعالجالذي

هذهصدوزكانوكلماالمعنىهذاهووالنبوةالرسالةمنالمقصودكانفكلما

وأكمل.أعظمرسالتهأنالقطغؤتج!توكملأكثرعنهالفوائد

مقصورةكانت-السلامعليه-موسىدعوةتأثيران:فنقولهذاعرفتإذا

تأثيزلهايظهرلمفكانه-السلامعليه-عيسىدعوةوأما،فقطإسراثيلبنيعلى

هؤلاءبهيقولالذيالدينالىدعامابأنهنقطعلأئاوذلك،قليلأقلفيإلا

أقساموأفحشالكفرانواعاقبحوالتثليثوالابنبالآبالقوللأن؟النصارى

...المعصومالمعظمالرسولعنفضلآالناسباجهليليقلاهذاومثل،الجهل

الىدعوتهكانتدانما،الخبيثالدينهذاالىألبتةدعوتهكانتماأنهفغيفتا

مروية،غيرمطويةبقيتبل،ألبتةظهرتماالدعوةتلكإنثموالتنزيهالتوحيد

ألبتة.أثرالحقإلىلدعوتهيظهرلمأنهفثبت

بلادأكثرإلىوصلتفقدوالتنزيهالتوحيدإلى!محمددعوةأما

كانواالأصنامفعبدة،الباطلةالأديانعلىكانواوصولهقبلوالناس،المعمورة

بمعرفةعنايةلهمنعند،اليقيني11العلمتفيدالأخبارفهذه...إضانينسبيئأمزظنيأأو

فيجب2/333الصواعقمختصركيرهم،دون...وسلمعليهاللهصلىالرسولبهجاءما

فيمهنةكللأهلنحودكماعدمهمنالحديثثبوتلمعرفةالمحدثينإلىالرجوعحيصئذ

ورجاله.أهلهفنولكل،صناعتهم
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التزوير!وصنعةالتشبيهدينفيكانواواليهود،والخشبالحجربعبادةمشتغلين

إلهين،عبادةفيكانراوالمجوسالمفاسد،منذلكوغير،ا!اذيبوترويج

عبما،ةفيكانواوالصابئة،التثليثفيكانواوالنصارى،والبناتالأمهاتونكاح

الحق.الدينعنمعرضينالعالمأهلفكان،الكواكب

وزالض،الخبيثةالأديانبطلتالعالمهذاإلىجم!محمدأاللهأرسلفلما

أحكلكلقلبمنالتنزيهواقمارالتوحيد،شموسقوطلعت،الفاسدةالمقالات

العالم.بلادفيالأنوارتلكوانتشرت

الظلمايخةوالنفوس،المريضةالقلوبعلاجفييمحمددينتأثيزأنفثبت

جيممنأفضلبأنهالقطعفوجبالأنبياء،سائردعوةتأثيرمن،وأكمل،اتمكان

بابرمنظاهربرهانوهذا،والرسالة،بالنبوةيتعلقماكلفي،والمرسلينالأنبياء

ماالماهيةتلككمالأنبينائموالرسالةالنبوةحقيقةعنبحثناف!ناالكميالبرهان

!")1(.لمحمدحصلتكماالأنبياءمنلأحدحصلت

العقائربابفيغيرهعلىالإسلامفضائلمنمختصرةنماذج-5

وآدابه:الكبرىالاسلاموشعائر

ولكننيمنها،كثيرفيلفصلتالإطالةخشيةولولاكثيرةالإسلامفضائل

الاختصار:سبيلعلىبعضهاأذكرأنأحاول

العقائد:بابفياولأ:

التناقفرعنبعيدة،الإنسانلفطرةموافقة،الأركانواضحةالإسلاميةالعقيدة

وعلىصحتها.علىالعقليةالبراهينتدلبل،العقلمناقضةعنبعيدة،والفلسفات

الإسلامية:العقائدرأس

بالة:الأيمان

التوحيد:أنواعمنأنواعثلاثةبالثهالايمانويثمل

منالربوبيةمتصفوحدهالثهبأنالجازمبالاعتقاد؟الربوبيةتوحيد-ا

،اتةمال!واحياءل!او"،أبيرلتداوأ،"يرلتقداو!،ألملكا9و،!لرزقا9و"لخلقا"

والشجر،والقمروالشمس،الأرضتسخير9والضر(،و"دفع(،النفعجلب9و

.8-7ل-مخطوط-الألوسيشكريمحمود،الحقيةالدلانل)1(
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وعلمة،والجزاء،،والعقاب،وإالثواب،الدعاء،إجابة9و،!للناسوالدواب

تجعلوالتي،ربوبيتهصفاتمنذلكوغيرأوالإلهامالتوفيقو"هدايةأ،الغيب

ومالكه،،ورازقه،خالقهإلىعبادتهوسائردعائهفييتوجهعليهالمنغمالعبد

شيء،منذلكمنيملكفلا-سبحانه-غيزهأما...ومميته4محييهأمرهومدبر

آئنوالأزفىأف!م!ءئنيززتكممنأقل:تعالىقالشيء،فيللهبشريكوليس

آلأصئذبرؤتنالتييئأتتيتتىنزء!أتحئمقينآلتئئخرجؤتنؤالأبضرأفميبئتئلك

31،.:أئونس"!تتغونأتلآتئئألئةقتتيمؤلؤ!

ماعبادةونبذبالعبادةلهشريكلاوحدهاللهب!فراد،الألوهيةوتوحيد-2

ؤمآئؤنماينمتهمأنيل!مأ!يئغ!دولز!؟ؤآلالن!آتجننختت)وما:تعالىتال،سواه

58،.-56:الذارياتأ!،أتتيينآئنؤصدوآلرزأقثوآلتةإلط!ئطحئولقآنأيىفي

ؤأنمؤيتئثؤلقئؤيينيذئكؤآشتغمرألترإلمإبةلأآتم)تآقتر:تعالىوقال

911.أمخفد:!"ومثول!متققبهخيغقموألئه

ش!يلكلاآلنالينرلحيئمومماف2ومحياو!ئ!ئيمص!لآقيإن)ئل:تعالىوقال

163،-162:الأنغامأأ!المئ!نايينآؤصلو؟تأأئزتت!لذلكللأ

التقزة:أ،!ألزصزألزخمقثوإ،إبة،ؤفيإبا!إبفنم)آ:تعالىوتال

.،163

لغقكغقتيتمينؤأتدقيظقنمالنيزتكئمأغئذو(ألتاش)يا!ا:تعالىوقال

بي!قأصخقآكلأخمحئآينوآنرنربتأءؤألمئمم!يرثماأقازضىلكمخحلأتذى!تتقو!

-21:التقزةأ!،لتقئؤئؤأنمغآنداد3يت!عقلؤاخملآتكخرزئاالثترتين

.)22

رسولهلهأثبتهومالنفسهاللهاثبتهماب!ثبات؟والصفاتالأسماءتوحيد-3

ولاتحريفولاتمثيلولاتشبيهغيرمنالكمالصفاتومن،الحسنىالأسماءمن

لق!ئقالآ!آ،أ!بئ!:تعالىقال،النقصصفاتعنوتنزيهه،تعطيلولاتأويل

الأعزاف:1!"تغملأنكألؤ(مامميخرؤنآستئويئ"لجياوئآلوينروأؤكافلاعؤ

.،018

.،11

الشورى:أ!،آلعيرآلمئمييعؤفولثفكمثهءالتممى:تعالىوقال

المسلميجعلالمسلمينعندالتوحيدفيوالصفاءالعقيدةفيالوضوحوهذا
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آلهةولا،شملهعليهتشتتمختلفونأربابفلا؟اللهمنهدىعلىيسيرمنهم

تغتممإؤقن:بالمخلوقالخالقصفاتعلبهتشتبهولا،قلبهعليهتفتتمتشاكسون

101،.؟جممزانأآل!،تتمتييميزوإككدئققذبأق!

العقائدمنالباطلةالأديانمندينيسلمولم؟بالملائكةالإيمانومنهاة

إنهميقولمنومنهم،الثهبناتإنهم:يقولمنفمنهم،الملائكةفيالفاسدة

من،مكرمونعبادأنهمفيقررالإسلامدينأما.ويلعنهميعاديهممنومنهم،إناث

ئؤمرون.ماويفعلونأمرهمماالثهيعصونلا،مخلوقوننور

ماوالبيانوالتقريرالتفصيلمنالركنهذاففيالآخر؟باليومالأيمان:ومنها

الإسلامدينفضللهلتبينالأديانسائرفيجاءمامحبالمقارنةالناظرإليهنظرلو

الوضوحمنالاسلامفيماالأخرىالأديانفيفليس،عظيمةبدرجاتغيرهعلى

الموتبعدالبعثإثباتجاءوقد.الإسلامفيالشأنهوكماوالإقناعوالاستدلال

بهذاوللايمان،والقوةالبراعةغايةفيوحسيةعقلية؟متنوعةبدلائلالقرآنفي

النفسبذلإلىوالتشويق،الصالحالعملعلىالحضفيكبيرأثرالحظيمالركن

تكررولذلك،والآثامالمعاصيفيالوقوعمنوالتخويف،اللهسبيلفيوالمال

خيرمنذرةبمثقاليبخللاالمؤمنتجعل،مؤثرةوبأساليبالقرآنفيكثيرآذكره

يعلملأنهاثممنذرةمثقالمنويخثعىالجزاء،خيربهاسيجزيهاللهأنيعلملأنه

خت!بمذز:4مثقايغصلإفمن:تعالىقال،القيامةيومعليهاسيحاسبهاللهأن

إلىوانظر8،-7:الرلرلةأ!،يرشمزادرقر4مئقايقملؤمن!يزة

بخصاتج!إآغينقزؤتنكمأخمىقآتقصىتغتمإقلآ:الجنةإلىالتشويقفيتعالىقوله

.،71:ال!جذةأأ!يغضثو!نوأتم

يكونيكادولامطلقآ،العظيمالركنلهذابالأئلقيلااليهوديةأنوالعجيب

حيا؟إ!علىالناسأحرصكانواإذانتعجبلاولذلك،المقدسكتابهمفيذكرله

أعظمهذاففيالكيسةرجالأوالبابابيدمرهونآالإنسانمصيريكونانأما

يحاسبهم.الذيهوالخلقخلقفالذي،كرامتهمنوالحطالإنسانيللجنسإهانة

:الإسلامشعائر:ثانيآ

)الشهادتان،،الخمسةالإسلامااركانالكبرىالإسلامشعاثررأسعلىيأتي

واحدةكلعندالوقوفالصعبمنولكن(،والحج،والصيام،والزكاة،والصلاة

تحملمخلبإيجازالقوليمكنولكنغيرها،علىالفضائلمنفيهامالبيانمنها
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يجعلما-وباطنآظاهرأ-الكمالمظاهرمنفيهاإن:البحثضرورةعليه

البعدكلبعيدةيجعلهاماالتفصيليةالأوصافمنونيها،دثهحقآعبدآبهاالمتمسك

لرجالمتروكةليست،والكميةالكيفيةمعلومةالإسلامفيفالعبادات:الابتداععن

علم.بغيرالثهعلىليقولواوالرهبانالأحبارمنالدين

عنتنهىفالصلاة:النفوسإصلاخفيعظيمةثمراتالإسلامفيوللعبادات

والزكاة،الشهواتعنويفطمهاالآثاممنالنفسيطهروالصياموالمنكر،الفحشاء

والقلب،المالوتزكي،النفوسشحتعالج

بذلإلىتتعداهابلالقلبيةالبدنيةالعباداتعندالإسلامشعائرتقفولا

والمنققالمنمقعلىونفعهاأثرهايخفىلاالتيوالصدقاتالزكواتمن،الأموال

مقابل.انتظارأومئبمادون،عليه

جمعالذيكالحجمجتمعةوالمنافعالنسكأنواعمنفيهدينآتجدلاإنكثم

ابتداءأعظيمآ،شيئآلهوالتعبددثهالتجردمعانيمنوفيهالأجر،وسبلالبروجوه

بالحلق.وانتهاءآبالتلبيةومرورآبالإحرام

فييؤدىأنيمكنالذيكالذكر،الأخرىالعظيمةالعباداتمنأنواعوهناك

الصلةوثيقالمسلمتجعلالتيالأعمالمنوغيرهاالقرآنقراءةوهناك،وقتكل

يحبهماكلأنيجمعهاواسمعبابوالطاعاتوالنوافلالقلوبأعمالوباب،بربه

تنطعدونهذاكل.الحبادةفيداخلوالباطنةالظاهرةوالأقوالالأعمالمنويرضاه

وحرجمشقةفيهليسيسز،اللهفدين؟الدينفيالتشددعننهىاللهلأنتشدد،أو

.عبادهعنيخففأناللهيريدبلالعباد،على

العلم:طلببابثالثآ:

يكفي،الإسلامفيرفيعةومنزلةعاليةمكانةاحتلتالتيالأبوابمنوهذا

أوفل:تعالىفقالالعلمسوىشيءمنيستزيدأن-لمجي!نبيهأمرمااللهأنتعلمأن

114،.:أطه!!لجازذيئزلث

ةاتؤأالذينأدتةأتزغ:تعالىفقالدرجاتالعلماءشأنمنيرفعاللهوأن

11،.؟المخادلةأدقخئثأآتيلىأوتوأوآلدينمنكئم

منفيهدينيوجديكادفلا؟العلمطلبعلىففحةبدعوةالاسلامجاءوقد

التراثأما.الإسلامفيالأمرهوكماعليهوالخضوالعلماءبالعلمالاهتمام

المجامعفقراراتالنصرانيةوأما،التوراةمنشأنآأعظمعندهمفالتلموداليهودي
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به.يدينونالذيالعلمهووأوامرهمالرهبانوكلامالكنسية

:والآدابالأخلاقباب:رابعآ

منزلةالناسأقربأننعلمأنيكفيناجدأواسعبابفهوالأخلاقبابأما

خفقآ،)1(.أأحسنهمهو:إليهوأحبهمالثهعند

خلقمنالقيامةيومالمؤمنميزانفيأثقلشيءمنأما!:محمدوقال

البذئ")2(.الفاحشيبغضالثهليان،حسن

إ)3(.القائمالصائمدرجةالخلقبحسنليدركالمؤمنن91:وقال

بينصلةتخلوتكادفلا؟الإسلامفيالشأنعظيمبابوهوالآداببابأما

حثتالتيالآدابتلكومن،الإسلامفيمعينأدبولهاإلاوغيرهالمسلم

معوالأدبالأولاد،معوالأدب،الوالدينمعالأدب:مراعاتهاعلىالنصوص

معوالأدب،الأقاربمع1،دبالآخر،علىمنهماواحدكلوحقوق،الزوجين

معحتىأدبوهناك،اللهفيوالبغضاللهفيللأخوةآدابوهناك،الجيران

.الحيوان

ل!لابوآ،للطريقوآداب،المجلسفيوآداب،للجلوسآدابوهناك

فيوآدافي،للباسابوآ،للضيانةوآداب،الحاجةلقضاءآدابوهناك،والشرب

إلخ...للنومآدابوهناك،والزينةالفطرةخصال

الحديثوسيأتيآخرفمعجمفضائلمنفيهاجاءوماءجم!هشريعتهبابأما

(.البابهذامنعثمرالثاني)المبحثفي-اللهلثاءإن-مفصلأعليها

8/27شريكبنأسامةحديثمنالطبرانيإلىوعزاهالزوائد()مجمعفيالهثميذكره)1(

ابنالىوعزاه،3/804أالتركيب"فيالمنذريورواه،الصحيحرجال"ورجاله:وقال

صحيحه.فيحبان

فيوالترمذي،9947حالخلقحسنباب،الأدبكتب،صننهفيداودأبوأخرجه)2(

حسن:عنهوقال2002،حالخلقحسنفيجاءماباب،والصلةالبركاب،جامعه

صحيح.

فيحبانوابن8947.حالخلقحسنباب،الأدبكتب،سننهفيداودأبوأخرجه)3(

1.035/صحيحه
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الخاهسالمبحث

اميآكانأنهمحبالغيوبإخبارهصدق

لها:أخبرالنيبالفيوب!نبونهعلىالاسندلال

منليسالغيبلأن؟بالغيبإخبارهفنبوتهصدقعلىالدلائلأقوىمن

والشعور،الوجدانيدركهمماولاالتفكيرأوالعقليستنبطهاأنيمكنالتيالمسائل

.والاستنباطللذكاءفيهامجاللابحتةنقليةأحداثهيبل

منمفصلأعلصنالصهفسماس!الثهرسولمحمدلنبوةالمنكرونيقولماذا

3.وقعكماالصحيحوجههعلىسبققدماأنباء

الفراسة؟ودقةالفكربإعمالوضعهيمكنالتاريخإنأيقولون

الخالية،الأممتلكعاصرقدمحمدآإنفيقولونالمكابرةإلىيذهبونأم

ورثأنهأو،عيانشهادةأهلهامعالوقائعتلكشهدحتىفقرنآقرنآفيهاوتنقل

يسعهملاإنهمفيها؟الراسخينمنأصبححتىدراستهاعلىوعكف،الأولينكتب

أولئكمنلكنلم!بأنهكلهالعالممعمعحرفونلأنهم،ذاكولاهذالمولواأن

تذيين!كنتؤقاإلئلتلؤجييماآنضيبآنب!ينإذلأتعالنئقالهؤلاءمنولا

جممزان:أآل!"لححصمونالدئهنمئحنتوتامريتميكئلىآيفضأقتمهنميتمؤصت

لآصئمآتجع!بمإدتذض!ئ!كئتؤقاإقكنوجمهالغئبآنبليق)دلك:تعالىوقال

201،.:أئوشف!"تكرو!ؤئتم

ينكتؤتاآلأترفوتىإلىقضئنآأآلق!ببتاينىيما)ؤتا:تعالىوقال

44،.:القضصعهـأ!آلصئهديخه

!رلابإبر!بممنربرنحال!ولاكحغمن!تلى-مننملؤاكن!أوما:لعالىولمحال

.،48:الغنكبوتأ"!آتمنطلو!

قؤئكؤ،آنتتغقئهآبهتماإثكنؤجيهآآتضتبآنجليق)يفث:تعالىوقال
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94،.أئوفى:!"لتمئتبآئغنمةإنبمضبزتدآئتل!ين

النتفلاالكتببطونفيالمدفونةوالكنوزالدقيقةالتفاصيلفيوالشأن

تلكأما،لهمجرىماومجملالأنبياءأسماءعنالناسأغلبيعرفهاالتياليسيرة

المفيدالصحيحتجدلنف!نكالأميونيدتنلهلمالذي،النفيسالعلموذلكالكنوز

)1(.الكريمالقرآنفيإلامحررآمنه

الحقيقةتبرزيق!سيرتهفيوالنظر،السابقةالآياتفيالنظرخلالومن

التالية:

في-ثاهدهميحضر؟أميينقومأظهربينمنظهرأميرجلب!"محمد

راعيآ،وأولادهوزوجهنفسهبرزقمشغولأ،معيسشهميعيش-والفجورالباطلغيز

منكثرهذافييقضيوالعلماء،بالعلملهصلةلابالأجر،تاجرآأوبالأجر

عهدلابمافيكلمناوضحاهاعثيةبينفيماعلينايطلعثم،عمرهمنسنةأربعين

ذلك،قبلمنهواحدبحرفأحدإلىيتحدثلموبما،حياتهسالففيبهله

اخبارمنلناويبدي،العلمأهلأخفاهماالأولىالقرونتلكأخبارمنلناويبدي

يقولهذامثلأفي،وقماطرهمدفاترهمفيالعلمأهلأخفاهماالقرونتلك

الطورهذايكونأنيسوغمنطقأي؟ضميرهواستلهمعقلهاستوحىإنهالجاهلون

قضيةفيمناصلاإنه؟الأميةالماضيةالحياةلتلكطبيعيةنتيجةالعلميالجديد

النفسحدودعنخارجأئلتمسآخرسزالطفريالانتقاللهذايكونأنمنالعقل

فيالأعراباجلافوهمالجاهليةملاحدةوان،القديمةالمعلوماتدائرةوعن

منالسرلهذافهمآوأقربالظاهرةلهذهتعليلأأصدقالجملةفيكانواالبادية

وحيمنالأخبارهذهاستقىإنههؤلاءقالكمايقولوالمإذالعصر،هذاملاحدة

فدرس،جديدةعلوميوعئذمنذعليهأفليتقدتكونأنبدلاإنهقالوابل،نفسه

لردتقولوأآلآتئبنئص!زلىإكدئفيعدميكنمالموتعدمدرس،قديكنلممامنها

آلأؤليئآمئطيز3إؤقا501،:الأنغام1!،ئفقموئ2لقؤ!لثين!درشت

5(.:الفرقانأ!"وعصيلأب!زةلمخرتمتزفورأتحتتبها

منولكنوأخذها،الأمين"الروحعلىولكندرسهاف!نهصدقواولقد

تقؤئبماتاألتةشمارأئلبررةكرام،سفرةبأيديمطهرةمرفوعة،مكرمةصحف

37.-36صالعظيمالنبأ:انظر)1(
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!!تغقلؤئأقلأقنلأ،ينغ!بمفيئمفقذلثعثيهإرلبهئمؤلأغي!نم

16،.:ائونس

لاالنقلسبيلهاأنفيجداللاالتاريخيةالأنباءمنالقرآنفيماشأنذلك

.!)1(..داخلها.منلاالنفسخارجمنتجئوأنهاالعقل

الفراسة؟أوالحدسأوالعقلطريقعنالغيبإلىالتوصلإلىسبيللاإذن

منهاالعقليدنوفلاوالذكاء،الفراسةمصابيخعندهاتنطفئالغيبشقةهي"تلك

أصابهدمان،مراتأخطأهمرةالحقأصابإنعشواء؟وخابطليلحاطبوهوإلا

ببقائهالوثوقيمكنلاالصوابمنيصادفهالذيأنعلى،عشراتأخطأهمرات

بهجاءتكماالمصادفةريحبهتذهبأنعسىبلوالتبديلالتغييرمنمعصومآ

آضئقفايي!تؤجاواألتوغثرجمنديقتمنؤلؤأئقؤا!تمذتروبئإآتلآالمصادفةريح

82،)2(.:الئساءأ"!!ثيرم

بالغيب:الاخبارخطورة

منمقدمةعليهتدللافيماحتىتحديدأويحددهبتآ،الحكميبتالذيإن

لامافذلك،العاديةالظنيةالأماراتمنأمارةمنهتلوحولا،العلميةالمقدمات

رجلين:أحدإلايفعله

دأبهووذلك،كذبأوصدقفيهالناسيقولانيباليلا؟مجازفإما

والمنجمين.والعرافينالمتنبئينمنالجهلاء

الأنبياءسنةهيوتلكعهدهاللهيخلففلنعهدأاللهعنداتخذ؟رجللاما

...والمرسلين

الخبرلسانهعلىيجئحينمأ،القرآنهذاصاحبفيتراهالرجلينفأي

لنوماالدهر؟أبدسيكونوما؟،أعوامفيسيقعوماعام؟،بعدسيقعبماالجازم

؟يكون

كأخلاقهم،أخلاقهكانتولا،والتنجيمالمعرفةعلتميتعاطلموهوذلك

والكذبالصدقمنخليطأ؟كأخبارهمأخبارهكانتولا،والتقحمالدعوىتمثل

والخطأ.والصواب

.45-38صال!ابقالمصدر)1(

السابق.المصدر)2(
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ماعفوأيجيئه؟وتكلفهطلبهعنوقعودهالغيبعلممنبراءتهمعكانبل

ينبئمماواحدآحرفآتنقضأنالمتطاولةالأحقابفيوتقلباتهالدهرصروثتعجز

تبنينماآتظلتةيه6!!غنريزلكتنب،ت!جهبمئمتتابآلدكيركقرواآلدينأإنبه

-42()1(.41:أفضقت!"جميدضيهببرينتتننيلضليهيقؤلاتديإ

اله:عندمنالغيوبأنعلىوتتدلحالهفيقرائن

عندمنإلاتكونأنيمكنلاالغيوبتلكأنيؤكدماالقرائنمنوهناك

وشعيبوهودوالمسيحوموسىدابراهيمونوحآدمقصةعنالمفصلةفالأخبار،الله

لرجل:تتأتىلاوصالح

غيرهم؟ولاالكتاباهلمن-!يتعلملم-أ

.الكتابأهلعلماءمنأحدبمكةيكنولم-2

العربي.غيرلسانأيحسنفيكنلم-3

يكتب.!يكنلم-4

مكتوبآ.كتابأيقرأ-لمج!يكنلم-5

اله:عندمنالغيوبأنعليتدليقومهفيقرائن

تلكالثهرسولعفمقدإنهبالقولقريشمشركيمنأحديبادرلم-أ

كاملعلمعلىيكونوالمولو؟نبوتهفيالقدحعلىحريصينقومهوكان،العلوم

فيه.لطعنوابشرمنيتعلملمبأنه

منشيئآاللهرسولعفمقدأنهبالادعاءالكتابأهلمنأحديبادرلم-2

السابقة.الغيوب

تلكأخذيمتنعإذ؟غيرهمنتلقىقد!أنهأحديثبتأنيستطعلم-3

لملماذاثم،يومنصففيادعواكماراهبمنوالدقيقةالعميقةبتفاصيلهاالعلوم

؟يظهرهلكيغيرهالراهبهذايعفم

أصحابهفيلكانالعلومبعضالرسولمنهتعلممصدرهناككانلو-4

ماشاعكما،بكتمانهتواصواولويشيعذلكوكان،ذلكيعرتمنبهآمنواالذين

.الكتمانتتحرىكانتالتيالباطنيةالدولأمرمنكتم

الحمابق.المصدر:انظر(1)
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غئريفؤالاأث!بلق!تائرصنلاألدبقالىبيتنزةاتائآلمخهزئتلأإتاذإ

تإيؤ!+ماالمأئعغإقئق!تتقأ!منأئفقمآنلي-جمكؤلثمائلبذتةآؤقذآ

غ!ختقؤئبماتاأدتةشمك!برلؤفل!عظيريؤيرعذابلرفىسحتتإنيآفإيئ

أئونس!،تققلوئاتلآئتلأ،ننلمح!ريخحخلثتفقذبيه6لاا،إزلبهم

يتلولاوهو،قبلهمنعمرآفيهملبثأنه)بين:تيميةابنالإسلامشيخقال

جهةمنولكن،جهتهمنالأمرفليس،بهيعلمهمولا،يعلمهولا،ذلكمنشيئآ

منهودهادراؤهمعليهموتلاوته،بهأدراهمولا،عليهمتلاهماشاءلوالذي،الله

اللهيحبهالذيالإرسالمنذلكأنوبين،نبيإلايعلمهالاالذيبالغيوبالإعلام

")1(...ويرضاه

وهذاالبشر،مناحدالأخبارمنبهجاءهمبمائخبزهلمأنهيعلمونوقومه

له!عداوتهمقوةمعفالكفار،بعدهممنوعلىعليهمالحجةبهقامتمما

وفيالأخبارتلكفييطعنواأنوعجزوايمكنهملمعليهبهيطعنونلماوحرصهم

لهالمعادينقومهبأنالأخرىالأممسائروعلم،منهمئقبلطعنآمصدرها

بشز،إياهعلمهاالغيوبهذهإنيقولوا:أنيمكنهملمعليهالطعنفيالمجتهدين

أقرمماوكانبالتواترمنقولآهذاوصار،ذلكيعلمهباحديجتمعلمبأنهومقرون

يقرواأنالخلقجميععلىفوجب،أمكنلوالطعنعلىحرصهممع،مخالفوهبه

سبحانه:قالولهذابشر،إياهايعلمهلمالأخبارمن!محمدبهجاءمابأن

قإقآضحبزقداقتليينقؤمكؤ،آساتغقمهآبهتماإثكنوجيغآآتفيئىآنجليق)تقث

وقومه،قومهولاذلكيعلميكنلمأنهفأخبر94،أفود:!،لقمتقبآتفممة

)2(.بذلكتقر

آ-صئمآتجآيمإدتذسكئ!نهتؤقاإقكلؤج!ألقيبآنبليق)ذلك:تحالىوقال

201،.:أئوشف!"تمكرونؤممتم

ةاطناإؤتقذ:تعالىقولهالقضيةهذهعلىالبديعةالقرآناستدلالاتومن

لحتثتمورخمةوممهىيلئاسىبضحآلرآلا"وذآتفرولتآقلكامآبغدمنآلحتتمومى

آلشهدينينكنتوماآلأضرمومىإذقضتنآإدآلفقببايخاكنتؤما!لدئمرون

335.-5/325للتوصمعنفسهالمصدرفيوانظر5/335،الصحيحالجواب)1(

804.-1/993الصحيحالجوابانظر:)2(
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تتدؤأفذ!يئآئلفيثاوئائحضتؤماآلفئزغقثهئمقطاؤلىفروبمآدنثمأتاؤلبهآ!

زخمةولبهنبمدشالمدآلقررتجاشيكئتؤقا!ئرميلب%ئحئاؤتبهتاات!ناةغقتهتم

آنؤتؤلأ!شذتخرو!لقلفئم!لرينئديرئونآتتفمتآقؤمالئنذززئل!ين

ءالئكفنئبعزم!ولاإثئناآزممفتلؤلأت!تجاقتقولؤأآ!لديالتمتذمثبمامصيمهصئمئصحيبفم

47(.-43:القضصأ،!آنئؤيخدينىؤتكوئ

المجرياتأن)والمقصود:السابقةللآياتتفسيرهفيالسعديالشيخقال

هي،كمافقصصتهاالأماكنهذهفي-والسلامالصلاةعليه-لموسىجرتالتي

أمرين:أحدمنيخلولا،نقصولازيادةغيرمن

محائهاإلىذهبتاووشاهدتها،حضرتهاقد،أيامحمدتكونأنإما-ا

أهلها؟منفتعلمتها

عنبهايخبرالتيالأمورإذ،الثهرسولأنكعلىذلكيدللاقدفحينئذ

بالأنبياء،المختصةغيرالمشتركةالأمورمن،ودراسةشهادة

يعلمونوأعداؤكفاولياؤكصار،وماكانماأنهوئئفنغيتمقدهذهولكن

ذلك.عدم

لمارساله،ووحيهاللهيتلمنجاءكهذاأن:وهوالثانيالأمرفتعين-2

)ؤقبهن:قالولهذاللعباد،بكاللهورحمة،رسالتكصحةالقطعيبالدليلفثبت

تذتخرو!،ثققهتمملرينئديرئونآتئهمتآقؤكاالنذززئفينزخمة

46،،،)1(.:القضصأ

:ضلالاتمنالكتابأهلعندماوفضحبالغيوباخباره

خلالمنوالنصارىاليهودأحدثهاالتيالكبرىالضلالاتيفضحالقرآنإن

منالحقليظهرالقرآنفجاء،الأحداثوتزييفالوقاثعوتغيير،الكتابتحريف

.الكذبمنوالصدق،الباطل

ذلك:أمثلةومن،الدينهذاصحةدلائلمنوهذا

قولهفنزلنصرانيآكانأنهالنصارىوادعىيهوديآكانإبراهيمأناليهودادعى-ا

إترهيئنيتحأصئلمآئحتنىأيأخل:الحقتظهرعلميةبحجةقولهممفندأتعالى

65(.:جممزانأآل!"تفقلوئآتلآءئضدينماالأؤآلانبيلآلؤزلةأثننثئؤتآ

567.صالسعديتفسير)1(
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إؤقا:تعالىقولهفنزلالسحر،يستعملكانسليمانأناليهودوزعم-2

201،.:التقزةأ.!..كقرو(آالئتطبؤثيهنشقتمقتحقر

وعمله.السحرتعلممنلهتبرئة

ألتةصسيع)اثقذ:قولهفنزلبالفقروتعالىسبحانهالغنيئاليهودوصف-3

خقبضئرآلأنبمآؤقتتهمقالواتاشمنكئميأغيتلأؤتخقققيرأدتة!!قا!االدبقوذ

181(.:جممزانآلأ"!أئحيرقيغذابثركوأؤتنولى

قتممموظتابتدا؟تلقالوأيماؤلينوأآيذكت!غتتتغفوتة"ألئ!تاآلهؤإؤقاثئ؟وقوله

64،.:القائدةأ."..ت!ئثلهيميهفينيق

الظالمين.القومضلالاتمنوعلاجللهتنزيهآ

ذلكعناللهتعالى،دثهالولدنسبةمنوالنصارىاليهوداعتقدهماإنكار-4

كبيرآ.علوآ

ديفألت!أبتئالض!يخألمخزىؤقاتمئأق!أ!بنعزفيالتفوذ)ؤتالى

جمى،لمصط?ص-ء،
ئؤلمخونآثأدتةقتتهزفئلينتحقروااللىلينهـولىيفمفوئبأفويهزقولهص

03(.:التوتةأ!!

قالالتوحيدحقيقة!اثبات،المسيحألوهيةمنالصارىزعمهماإنكار-5

ئبئأنممميخؤقالمعقيصإنأنمم!ميختموألتةإبرقالوأآتؤبصقر)تقذ:تعالى

وتآؤلةأتخةخمن!آلتةخرتمققذبألتوئشيركتنإتبماؤزثبتمزفيألتةآغئذواإشر3ءقي

ثلثةثالث2لتةإتقالوأآلذينتحقرتقذ!2آضايقيلطييايىؤتاآلئاز

نهضكقروأألرجمتلتتتنتقولوتعضاينتهوأتزت!نؤصص،تابرالأإب!ينوصصا

73،.-72:التائدةأ،!إلرغذالب

أنبياثه،وعلىاللهعلىالكتابأهلاختلقهاالتيالاكاذيبفضحفالقرآن

وايزيفوهاأنالناسحاولمهماغيبهااللهيعلمالتيوالوقائعالحقائقواثبت

ينكروها.

قرونآالناسعلىخفيتأنبعدالقرآنأظهرهاالتيالحقائقتلكومن

:السلامعليهالمسيحعنالصلبنفيمسألة؟عديدة

:يمحمدنبوةدلائلمنالسلامعليهالمسحصلبنفيى

الأممأخبارمنالكتابأهلعندمشهورآكانلمامصححآالقرآنجاء

كفيريمئيثقفزنقصيم)فبما:تعالىتولهفيالمسيحعنالصلبكنفي؟السابقة
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فلآبكفرهئمعلهاأدئةظمعبلغقثخمؤلتاوفوءلهرحيئبضئرالأئيمآةؤقئيهغآلنرئآيئق

قئقتاإتاؤتؤيهخ!عييصاكنبمتريصغكوقؤ-لهغؤيكفيرهئم!قليلأإ،ئؤيئون

صيخرآضقفو(آلزلينتلأكغش!ئةؤثيهنص!لبؤؤماقتلو:ؤماألفوزسمولىتيتمأئنجميمميأتيح

-155الئساء:أ!"تييئاقتلؤوماألتهينأيآعإ،عيريقيهقممائتاشحكليئ

.1157

جدآ:هامةهسائلهذاوفي

منمزيجآكانأوالسابقةالدياناتمنملفقأدينآالإسلامكانلو-ا

مصدرةخالصلما-؟والنصارىاليهوذيدعيكما-الوضعيةالوثنيةالديانات

الديانتينفكلتا،الصلبمسألةفيوالنصارىاليهوذأالكريمالقرآن9الأصلي

المدعيعلىأو،النصارىعندالمسيحعلىإما؟الصلبوقوععلىفخمغتان

إحدىالصلبمسألةتكنلمكلهذلكمنوبالرغم،-اليهودزعمهوكما-للنبوة

محمد!كانأوملفقآ،دينآكانأوباطلآدينأالإسلامكانفلو،الإسلامعقائد

كما-والدياناتالأمممنسبقهممندينهاقتبسأنهاو،دعوتهفيصادقيغيز

حكمولما،بثمدةوانكرهاالمسألةهذهعندتوقفلما-؟المستشرقونذلكيزعم

البشر.عندتاريخيثقللهماعظيمتينأمتينبضلال

إلىوذهبالصلببمسالةلأخذ-أولئكيزعمكما-الإسلامكانلو-2

عدمأوالانتشاريضمنلكي،السابقتانالديانتانإليهاذهبكمابهاالقول

الإسلاملأنوهذا،وغيرهمالسابقتينالديانتينأصحابمنالأقلعلىالمعارضة

نأأحقفالحق،عليهئقبلوالكيالباطلاهلالحقصاحصثيجاملولا،الحقدين

اليهود؟قبلمنالسلامعليهعيسىعلىالصلبيقعأنالسائغمنوكان

:بقوةيعلنالخائمةاللهرسالةالقرآنولكن،أنبيائهمعلىواجترائهمجرائمهملكثرة

157،.الئساء:أتمغ"سئئةوليهن!لبؤؤماقتلوة)ؤقا

اليهودكلاممنمقتبسبكتابجاءفمحمدآبأنكلهذلكبعديقالفكيف

ثم،الشامإلىرحلتهفيبهمالتقىالذينأوالجزيرةفيكانواالذينوالنصارى

أصلها؟.منعقيدتهميعارضبمايأتي

هيالمسيحعلىوالصلبالقتلوقوععلىاليهودشبهةبأنالقرآنقرر-3

شمكليئييرآخلفواآلؤينأد!نالظنواتباعالشكإلاهيإن؟النصارىشبهةذاتها
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157،.الئساء:أ"!تميئاقتلؤوماألالينأيآعإلاعيريقييهكممائة

وكيفية،التاريخيالخطأهذاحلمفتاحإلىالحقلطالبيإرشادهذاوفي

ليئءيخرأختقفواآللىلين)ت!ن:وقودهتمم"سثئة)وثيهن:تعالىبقودهالثمبهةهذهكشف

تميئا،.قتلؤؤقاألليئآيبآعإلاعيريقبيهقغقاقتاثصن

اختلافهم،:إثباتخلالمنالآيةعليهدلتبما،حجتهمبتفنيدوذلك

،الاختلافاتتلككانتالآيةعليهدلتمااثبتناف!ذا.الظنوائباعهم،وشكهم

الذيالمنهجهوالمنهجوهذا،بالصلبقولهملإبطالكافيةاعتبارات:والشكوك

الصلب.إنكارمسألةفيئسلكأنينبغي

الكفريةالأخرىالمعتقداتسائزئبطلالصلبلمسألةالآيةنفيمجردإن-4

عندهم،أصليةمعتقداتوهي،المزعومةالصلبحادثةعلىبتوهاالتي،المبتذعة

ومنها:

لخطاياومكفرأالعالملهذافخقصآالمسيحأرسلاللهبأنالاعتقادابطال،

!.ل!نسانيةفداءدمهسفكطريقعنالبشمر

أبيهم.خطيئةوورثواتحملواآدمبنيبانالقولإبطال*

للنصرانية.رمزأوجعلهوعبادتهالصليبتقديسإبطال*

منوالخمرالخبزفيهيتناولونوالذي؟التناولأو،الربانيالعشاءإبطال*

إ!ولحمهالمسيحدمأنهعلىالقسيسيد

بنيانهملأصلالكريمالقرآنإبطالبمجردوتسقطتتداعىالعقائدتلككل

قتلؤة)وما:تعالىقولهفيالصلببنفيوذلكالعقائد،تلككلعليهبنواالذي

تلككلمناقشةعنودحضهالصلبنفيئفأغنىقنم!صثيةؤثيهنص!لبروما

باطل.فهوباطلعلىئنيفما،الباطلةالخرافات
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بالغيوب!اخبارهمننماذج

الكريم:القرآنمنالواردةالأخبارأوقي

:الحرامالمسجدبدخولالإخبار-ا

نإآتحرامآك!جذلئخئنبألحئئآلربازسموته"ألتة!دير)تقذ:تعالىقال

دررقمنفححللحلحوأثتمماقضلمتخافولتلاؤمقفمترلنرءوسمكئممحققينةايخيهتآلئةشثلا

27،.:القتحأ"!قري!افتحاذلف

علىتدللاالظروفأنمعاللهبوعدالمؤمنينيقيندرازمحمدد.ويحلل

الحديبية،عاممكةدخولمنالمسلمونمئع9:فيقولحينها،بالمشركينالوثوق

،سلاحكلمنعزلآيدخلوهاأنالمقبلالعامفيجاؤوهاإذاقريشعليهمواشترط

منهمبلواوقدبعقدهمالمشركينبوفاءيثقواأنكانفهل،القربفيالسيوتإلا

نأهديهميخبسوناليومأليسوا؟اللهشحائروانتهاك،الأرحاموقطعالعهود،نكث

منالمسلمينتمكينفيصدقوالوأنهمعلىغدأ؟صانعونهمفما؟محلهيبلغ

دروعهممنمجرديندارهمعليهمدخلوااذاجانبهمالمسلمونيأمنفكيفالدخول

اشتراط؟ذلكوآية؟الفخإلىاستدراجهممنهايرادمكيدةهذهتكونألا؟وقوتهم

لنأنهمإلىيطمئنقدسلاحوهو،القرابفيالسيفإلاالسلاحمنتجردهم

!!ونبالهمبسهامهمينالوهمأنمعهيأمنونلاولكن،ورماحهمبأيديهمينالوهم

-أ:مجتمعةالثلاثةبالأمورالجازمالوعديجيثهمالمريبةالظروفهذهفي

ولبثوا،آمنينالقضاءعمرةفيفدخلوهاالشعيرةوقضاء-3،والأمن-2،الدخول

)1(.مناسكهموقضواعمرتهمأتمواحتىأيامثلاثةفيها

:الهجرةقبلالمشركينبهزيمةالإخبار-2

!!ألاسثرويؤلونلخئعإشيهزئم:مكيةوهيالقمرسورةفيتعالىقال

حيلتهم،وقلةضعفهمزمنفيبالنصرللمسلميناللهمنوعداهذا45الققر:ا

...وغيرهبدريومفيقريبأذلكتصديقوظهر

لدينهموالتمكينالأرضفيالمؤمنينباستخلاتالوعد-3

شتمءامخوأالدلينآدتهأؤغد:تعالىفقال،بمكةشديدرعبفيكانواأنهممع

.94-48ص-باختصار-الحظيمالنبأ()1
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كثمؤثئكتنقتلهغمنآثذبأقمتخلف!ماألأزصيىنيلبتنتخلتئف!ألففلخمقوعيلؤأ

ومنشتت!بيئركوئلاتغئاونقأق!صفهتمئغوينؤلئتذل!هئمقنمآرتفىآلدمم!؟يحغ

55،.الئور:أ!"آئتمممتونمممنماؤثيكدلمحثرلمغذ!قر

فأئةأمنأ،بالمخوفوأبدلهم،دينهملهمومكن،المسلميناللهاستخلففقد

منالمسلمينعلىيقصمكةمنالقرآنكانوقدهذه؟!منوأبيناصحنبوةأوآي!

أؤتقذ:قبلهملمنكانالذيوالنصرالأمنويعدهمالأفئدةبهيثبتماالرسلأنباء

172(،-171:الضافاتأ"!ألتمحودر!لممإحهئم!أنترمصلديياربمءلمجئايتتقث

آلآسثهدتموموئيزمألذقاآلحتؤفييئءامنواوالذليئرسمناقتصر!اتا:تعالىوقال

51،.أغافر:!!

النصرمنلهمسيكونبماالقرآنينبئهمالعصيبةالأوقاتهذهفيوهم

مؤكدوعدبللا،؟وأمانيأحلامهذا؟فماوالاطمئنانالأمنعلىعلاوةوالغلبة

الئور:أآلأزض!أفيليتمنخلتتفرألفئ!خمقوصعملؤأمبهر:انؤأآلذلينآدتةأوغدبالقسم

الذينأنفسهمالصحابةعصرفيمعانيهاأوصمععلىتأويلهاجاءكيففانظر55،!

خوفلاأمنأخوفهمبعدمنفبدلوا)منكنم(قولهفيالمشافهةخطابلهموقع

قنآدتاأؤلتنصرن.ومغاربهامشارقهافورثواالأرضأقطارفيواستخلفوا،فيه

04،)1(:الخبئأ!"غننلزتتيرثألتةإتشصؤ،

:سيقلبونكفرواالذينبأنيك!لهالوعد-4

آلأ!أألصهاذوبتسىجهترإلىؤئخ!تروئمم!مقبرلتكؤو(نقذينى)فل

يصدقوهذا،الناسشاهدهكماالدنيافيغلبواأخبرهمكما12،فكان:جممزان

المهاد.وبئسجهنمإلىسيحثمرونأنهموهوالأخيرالخبر

مكرهم:سيردالثهوأن!بهبالمكركفرواالذينبعزمالإخبار-5

ألنةقىلضكزؤينكرونئخرصفئآؤتتئلؤئرآؤيئبئوككتروأآثؤينبكتضكر)ل!د

03،.:الأنقالأ!!التحيرين!نيزؤألته

كيدهم.وأبسلمكرهماللهفردبهيمكرواأنوأرادوا،اللهقالكمافكان

48.-47صالعظيمالنبأ:انظر)1(
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بدريومللمشركبنسيقعبماالاخبار-6

الذليئقلؤلحفيسمآليئةانؤأآلدينىق!ؤأتعكتمأيئالملهكزالمزبكيؤص)إد

الأنقال:1!(تالا!لمئهئموأضربوأألاغناصققؤقتأضحينلواألزغئىكفرو(

الله.أرادكمابهموفعل،اللهقالكما12(فكما

النضير:بنيويهودالمنافقينبينسيحدثبماالاخبار-7

اككنضأئلمنكقروأآثلىينلاخؤ،فهصتق!ولولننافقوأآلذييئإلىترآلتم)!

يعثهاوألئهلتصرئكؤفؤيلتزل!نآبذاآصداييكزنيهعؤلامعكختنخرجنئأخرتجتزلن

ت!وئتمؤلبنت!+نهئ!لآثزلدؤاؤلبنتحفئمئخزخون،أخيرصألين!"لبهزبؤ!إتهئ!

12،.-11الخشر:أ!،بئمرو%لاثزآلآذتزيؤلنئ

معهم،إخوانهميخرجفلمأخرجواهؤلاءفإن!لنبيهقالكماالأمرفكان

ينصرونهم.فلموقوتلوا

وقوعها:قبلوأحداثهاالمعاركبعاقبةالإخبار-8

ؤيشضلختهزؤتضربهئمؤئخزيتمبآتديحثمأدتةيفدنئز)قيفوئتم:تعالىقال

14،.:التوتةأ!أنؤبياي!تؤيرص!ذؤر

ئنصروت!ئتمألا"ثازلؤلوكئمئئتلىكئموإنآفالأتفزوت)دن:وقال

ينيفضيؤتبماةوآلئاصسينوحئل!ألئرينيحتلىالمئقفوأقاآيقألذثآرغلئهئمضيتت!

بقئرآلأئبمآويقئلونألئمئآتئييكفزونكأنؤأبألفخدئفالمئ!كتةلخهموضيبتألئ!

)وثؤ:وقال112(-111:جممزانأآل!!تغتاونؤ؟لؤأغصوابماذلكخق

22،.:القتحأ،!لص!يمؤ،وثامجدوئلائتمتزافيتؤلؤأكقرؤأالدينئتلكغ

وما،المسلمونعليهمانتصرإلاالآيةنزولبعديقاتلوهمفلمكذلكوكان

.الأرضأهلعلىظهرحتىوظهورعزفيالإسلامزال

ورآيف!و%تفتحآلئمنقعرمجآة)إذاالنصر:سورةنزلتلما-9

ئوآساتحا!إئ!ؤ6ستغيرةزيبثجمتيفت!تيخ!آفوآصاأدت!بيينفيتذضكونآلئاش

3،.-االثصر:أ!!

الناسدخولمن؟بعدهكائنهوبماوأنبأهم،نفسهىلمجي!اللهرسولنعى

يملكولادهربعدظاهرآيرونه،كذلكذلكفكان،دينهفيوأرسالآأفواجآ
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ردآ.ولادفعأب!لهالمكذبون

:فارسعلىالرومبنصرالاخبار-01

!مصحغابو،غلبهزبضدئرومممالأزضي%قفي!آلر3بملخمق!إاتر

آفةبنضر!آنمؤ-منؤنتمغؤيومبؤتغاومنماقتلينآلأضزلئرصيصث%يضعفي

،.ه-ا:الزومأ!،ألرخيرآئثيزلزوممؤجمثآ2حتتصحر

كل-بأمرينإخبارآمعينوقتفيكائنوبأنهالنصربهذاالإخباركانولقد

:-الظنونمتناولعنخارجمنهما

دلائلهمنيكفيحدأالضعفمنبلغتقدكانتالرومدولةأنذلك-ا

فلمالآزضي،آذقإنيتعالىقالكمابلادهافيوفزمتدارهاعقرفيغزيتأنها

الذيالوقتيحدفىأنعنفضلآقائمةذلكبعدلهاتقومأنهايظنأحديكن

تكذيبه.علىوراهنواالمشركونبهكذبولذلكالنصر،فيهلهاسيكون

:)ؤتيزتمذقالحيثبثالثعززهمابل،الوعدينبهذينالقرآنيكتفلم-2

.!...شالرآلتهبضير!آنمؤمنونتمغ

فيهسيقعالفرسعلىللرومهناكالنصرفيهيكونالذياليومانإلىإشارة

ذاتهحدفيالنصرينمنواحدكلدهاذا؟المشركينعلىللمسلميننصرهاهنا

أعظمأكدهلذلك؟مقترنينبوقوعهماالظنفكيفالاستبعادأشدالناسعندمستبعدأ

!!تضقمولنىلاآلآشآكثزؤليهنؤغذةآلتةئحيثلآألت!)ؤغد:بقولهالتاكيد

المؤرخينب!جماعالفرسعلىالغلبةللرومفتمتوعدهاللهصدق6،ولقد:الزومأ

بدرغزوةفيالمشركينعلىللمسلمينكذلكالنصروكان،سنينتسعمنأقلفي

)1(.الكبرى

ع!ي!النبيئعنتخلفواالذينللأعرابسيحدثعمااللهخطابإلىانظرثم

م!تذعزنآلأغ!إبمنئممئمين)ئل:يسلمونأووالفرسالروميقاتلونأنهمفأنبأهم

تتؤلؤأوإنحمممنآأتجراأدلهيؤتكغتطيعواقإنلمجتيمونأؤئئئلوتهت!ثملىيدتأص!أئرلىقؤيرإك

16،.:القتحأ!!إالماغذابميغدتكرقتلينتؤلتتمكتا

غنكئمألاي!3آبدكفقدصلكئمفحخلتأصدونهاتحثيزصضغانصآلتة)ؤغدكئم

25(.:القتحأ!!ق!تقيماعرطاويهويكئمصئلمؤنينءايةوييهون

48.صالمظيمالنبأانظر؟)1(
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اخبر،كماوقعكلهوهذا،العيانبصحتهيشهدالقرآنفيكماكذلكفكان

آمنين.هذابعدالحرامالمسجدودخلوا،الكثيرةالغنائملهمفحصلت

بالمسنقبلات:الاخبارومن-11

حنهاف!نمو(ييثتهزآمخذناتفثدرىإئاتائو!ألذبإوينى:تحالىقوله

ئتيئفضؤتمؤتآليصضزئؤيراذؤأتجقفمهأنضداؤةتيتفئمبم!قابإءذيخرو(يضا

تعالى:وقوله،أخبركماوكان14،.:القائدةأ"!تض!تئوئتحالؤ(يصاأدته"

ي!ثلىكاكفئنفقمتس!ويمآنتدا؟تلقالوأبماؤليؤأأصيدكت!تخثةتغفوتةةآلتويدآقهؤ)ؤقاثمق

كإوألحصلىآتحذؤئتهئموألقيناكفر!طقتئنائ!كينإفكأنزلىفآئهميهثرؤلرلدبر

لمجطلاؤأقةفسئاغآلأزضىيئو!ضحؤلآآقةأطفآقايلخرته!تاآرآؤقاو(تم!اآتيتتزتؤير

ألشمققاصمتتمؤلى!!:تعالىوقولهأخبر،كماوكان64،:القائدةأ"!أئئق!يديخا

إلىتمثآةقنكدىؤألضغيرل!اأتتشينينةفلغقتهأكأوااتثئيتقييئعنؤثنفتمتاآتاشين

أخبر.كماوكان142،:البقزةأ!!ئ!تييييز!!

أبدآ:الموتبنمنوالنالبهودبأنالإخبار-12

ألمؤتقتمتؤأآداسىولؤينلتمآترجمماكلأتكتمزعئتغإنهاكلوأالذييئتآئهاأقلأ

"!بألالييينلجصمؤأدتةإفييهرقذمتبمااآلآشضوتث!ؤلا!ضلىيينكننمإن

اخبر؟كماوكانأبدآ،الموتيتمنوالنأنهماليهودعنافأخبر7،-6:الخمغةأ

لاأنهإخبارهجهةمن-ا:وجهينمندليلوهذاأبدآ،الموتاليهوديتمنىفلا

ذلكأنمع.الموتتمنيعناليهودلدواعياللهصرفجهةومن-2أبدآيكون

تكذيبهعلىحرصهممعوهمللعادةالخارتةالأمورأعجبمنوهذا،لهممقدور

،)1(.الموتتمنيب!ظهارتكذيبهلإظهاردواعيهمتنبعثلم

الكفر:علىأقوامبهلاكإخباره-13

شهودات!تين!فتثؤالمهـما،ؤجحقت!اؤجاضققتؤتق)دورفا:تعالىقال

صمأزيت!!غيدا؟تئتاتم!إت!كا!آفيلذآنتطضحثم!ئتهيهالترؤتقدث!

ثم!تنهزثم!مدركتفئيلئم!قتريهفففل!ؤتذرفتهر)ته!ضخحؤدا

آلبشرقرترالآقدآإن!ئؤئريضالأقذأإقققالى!ؤأشتكترإترشتم!ترتتزغتق

28،-11المدثر:أ"!تذرؤ،ئقبلا!ص!تزتاآتزطثؤتأ!تقرم!أضلي!!

6/76..الصحيحالجواب)1(
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كافرآالوليدماتبهأخبركماوكان

!سسيومامال!عتهآغنىقأ!وقميلهم!آلىيدآإتئت:تعالىوقال

ئنحملجدهافي!آئحاليمحماثةو6مرآت!!قبذاتناراسحضك

،ه-االض!د:أ!"تسميم

يصدأنحاولالأولأنويلاحظكافرآ،لهبأبوماتبهأخبركماوكان

الرسولشخصعنالناسيصدأنحاولوالثاني،الرسولصدقدليلعنالناس

أخبر.كماعاقبتهمافكانتالوساثلبكل

!ر:محمدبهجاءالديالهدىبظهورالاخبار-14

ألديهقغلييالهزالتئقىيينيآكدىرسموتاآزمملالذ!أكؤ:تولهومنه

33،.:التوتةأ،ألممثركؤنتحيرؤتؤئحيةء

ملة.كلأهللهوأذعندينكلعلىدينهوأظهررسولهالثهصدقفقد

والأحداث؟القاطعاتالكريماتالآياتهذهفيالقائليقولأنعسىفماذا

لموتكذيبهردهفيوصممبهايكتفولمغامطذلكغمتلوإنبوقوعها،تشهد

نفسه.علىإلايجنن

السنةمنبالغيوبيك!اخبارهثانيأ:

والماوردي،،للأصبهاني-المعروفةالنبوةدلائلكتبمنكتابيخلولا

-!هالرسولأخبرمغيباتعلىالدالةالشريفةالأحاديثمنطائفةذكرمن-والبيهقي

بذلكعضحذثوقدأخبر،كماحتمآستقعوأنهاأخبر،كمافوقحتبوقوعها

-المطهرةالسنةحملةوالحفاظالمحدثينجهودعبرإليناووصلت،الكرامالصحابة

)1(.-اللهرحمهم

بالمفيماتالصحابةالرسولتحديث

و!اللهرسولخطبناالقد:قالأنه-عنهاللهرضي-اليمانبنحذيفةعن

منوجهله،علمهمنعلمه؟ذكرهإلاالساعةقيامفيشيثآفيهاتركماخطبة

رسالةالسنةخلالمنبالمغيباتالمتعلقةالدلائلتلكجمعفيعليهوقفتمنوخير)1(

وليلمحمد،والسلامالصلاةافضلعليهالأنامصدبهتنبأعمااللثامإزالة:بعنوانعلمية

-9145وعلومهالحديثقسم،الدبنأصولكليةالأزهر،جامعة،الرحمنعبدالله

للاصتزادة.فلتراجعالمبحثهذافيالرسالةهذهمناستفدتوقدا.889
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غابإذاالرجلالرجليعرفكمافأعرفهنسيتهقدالثيءلأرىكنتإن،جهله

أ)1(فعرفهفرآهعنه

:المغيباتبتلكوتج!إخبارهمننماذج-اللهبمشيئة-أسردوسوف

بلمصرعهمأماكنعئنبلبدرفيقريث!منكفارمصارعمنجميئأخبر!ة

فيفتلمنقرلىأكابرمنفتلفقدوحدد؟أخبركماكانوقد،بدقةالغزوةوقوع

يكق!)2(اللهرسولحددهاالتيالأماكن

وبالفعل،الأحزاببغزوةللمسلمينالمشركينغزوزمنبانتهاءفوأخبر،

)3(.للمسلمينبعدهاالمبادرةوأصبحتقريشكفاراندحر

بعدبهلحاقأبيتهأهلأولبانها-عنهاللهرضي-فاطمةابنتهيرروأخبر!!

كان)4(.وتد،موته

فأخبرمعجزتانبليلهظاهرةمعجزة"هذه-:اللهرحمه-النوويقال

أ)5(.كذلكووتعبهلحاقآأهلهأولوبأنها،بعدهببقائها

بيتفتححيثوتعوقد،وفاتهبعدسيفتحالمقدسبيتبأن-!عوأخبر*

منعشرةخمسسنةعنهاللهرضيالخطاببنعمرخلافةفيالمقدس

)6(.الهجرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

6654.حمقدورأ،قدرآاللهأمر"وكانبابالقدر،كتاب،البخاريرواه

بدرأوردلما:قال3322ح6/96ان!حديثمنمسندهفيبعلىابورواهالحديث

فيبنحوهصحيحهفيمسلمورواه.6،..فلانمصرع)هذا:فقالالأرضالىبيدهأومأ

طويل.حديثفي9177ح3/3024بدرغزوةبابوالسير،الجهادكتاب

كتاب،الأحزابيومفيوذلكيغزوننا،ولا،ئغزوهمبلفظالبخاريرواهالحديث

ولكنابدآبعدهاينزوكملا5:البزاروعند0141ح7504/الخندقغزوةباب،المغازي

6/913.ثقاترجاله:وقالالزوائد،مجمعالهيثميذكره(نغزوهم

فيالنبوةعلاماتباب،المناقبكتاب،صح!يحهفيالبخاريعند:الحديثنص:انظر

رضيفاطمةفضائلباب،الصحابةفضائلكتاب،صحيحهفيمسلم3624.ح،الإسلام

0245.اح4/509ع!نها،الله

.165/للنوويمسلمشرح

منيحذرماباب،الجزيةكتاب،مالكبنعوتعنصحيحهفيالبخاريرواهالحديث

ستأأاعدد:فقالمآمنقبةفيوهوتبوكغزوةفيالنبيئ"أتيتقالبلفظ3176حالغدر

001.المقدسبيتفتحثم،موتي؟الساعةيديبين
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بنسعديدعلىعمرعهدفيفتحتوقد،الفرسبلادبفتحفوأخبر،

!)1(أخبركما-عنهاللهرضي-وقاصأبي

عشرينسنةالعاصبنعمرويدعلىفتحتوقدمصربفتح!وأخبر،

)2(.الهجرةمن

جحئى-بنتزينبوفاتهبعدبهلحوقآزوجاتهأسرعبأنفوأخبر،

أخبر)"(-كماكانوقد-عنهااللهرضي

سنةعمرخلافةفيمعهمقتالاولحصلوقد)4(التركبقتالع!وأخبر-

.للهجرةوعث!ريناثتتين

ذلكوقعوتدعمر،بمقتلالمسلمينعلىستدخلالفتنبأن!وأخبر!ه

)!(ءوفاتهمنذتتابعتالتيبالفتن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وأضراطالفتنكتاب،سمرةبنجابرعنحديثمنصحيحهفيمسلمرواهالحديث

"لتفتحن:بلفظ9192،ح004/2237.الرجليمرحتىالساعةتقوملاباب،الساعة

،.الأبيضالقصرفيالتيكصرىكنوزالمؤمنينمنأوالمسلمينعنعصابة

النبيئوصيةباب،الصحابةفضائلكتابذر،أبيعنصحيحهفيصملمأخرجهالحديث

فيهايسمىأرضوهيمصرستفتحوناإنكم:بلفظ2543اح4079/مصربأهل

والدرهمالديناراجزاءمنجزءالقيراطالحلماء:)قال:النوويقال.،...القيراط

ولا16/79.سلمشرحبه"والتكلماصتعمالهمنيكثرونمصرأهلوكانوغيرهما،

.يزالون

بيلحوقآأسرعكن5:وصلمعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالتعنهااللهرضيعامةعن

لأنهازينبيدأأطولنافكانت:قالتيدأ،أطولأيتهنيتطاولنفكن:قالتيدآ،أطولكن

3/286ح،الزكاةكتاب،صحيحهفيالبخاريأخرجه،.وتصدقبيدهاتعملكانت

/4عهااللهرضيالمؤمنينأمزيتفضائلباب،الصحابةفضاثلكتاب،ومسلما.042

2452.ح7091

كتاب،ومسلم2892،اح640/التركقتالبابالجهاد،كتاب،البخاريصحيح:انظر

...7135/والنهايةالبداية:وانظر1292.ح42233/الساعةوأشراط،الفتن

قالالجريموجكماتموجالتيالفتن..).:حذيفةحديثعلىالبابهذافيوالحمدة

بابأوبينهابينكإن،المؤمنينأعيرياعنهاعليكليسعنهما،اللهرضي-لعمر!حذيفة

فسألهعروقآفأمرنا..أبدآ.يغلقلا)ذن:قاليكسر.قال؟يفتحأم)أيكسر:قالمغلقآ

كفارةالصلاةباب،الصلاةمواقيتكتاب،صحيحهفيالبخاريأخرجهعمر"الباب5:فقال

-...غريبأبدأالاسلامانبيانبابالايمانكتابصحيحهفيوعسلم525.ح2/8
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!1(

)2(

كان)1(.وتدالبحر،إلىستمتدالمسلمينغزواتبأن!إخباره!!

كان)2(وقد،المسلمينمنفئتينبينعظيمةفتنةبوقوع!إخباره!

بنالحسنيدعلىالفتنةبعدالمسلمينبينجرىالذيبالصلحع!إخباره

وأن،واقعبينهمالأمةبأصانالثبويالخبرمنهـعلمحجر:ابنقالا.44اح1/28

.1305/الباريفتح.(القيامةيومالىيزاللاالحرج

يغزونأمتيمنجيثىاول5!الغزوني-عنهااللهرضي-حرامأمباستثهادوأخبر

فيهم،أنااللهرسوليا:قلت:حرامأمقالت-الجنةلهموجبتأي-أوجبواقدالبحر

لهم،مغفورقيصرمدينةيغزونأمتيمنجيثىأول:!النبيئقالثم.فيهمأنت:قال

مابابالجهاد،كتاب،صحيحهفيالبخاريرواهلا،:قال،اللهرسوليافيهمأنا:فقلت

صجحه،فيمسلمورواه.الصحيحمنأخرىمواضعوفي2492حالرومقتالفيتيل

ملحانبنتهيحراموأما.129اح3/518البحرفيالغزوفضلباب،الإمارةكتاب

الله!رسولبشرهاوقدبالرميصاءالمحروفةوهي،الخزرجيةالأنصارلةزيدبنخالدبن

ص27سنةفيكانوقدبالثهادة

،ثلاثالنبوةدلائلمنالحديثهذا)نيكثير:ابنقال

أبيبنمحاولةمع27سنةكانتوقدالبحر،فيالأولىالغزوةعنالإخبار:احدها

هذهملحانبنتحراماممعهموكانت،بالامعثماننائبوهو،قبرصغزاحينسفيان

الغزو،منمرجعهمفتوفيت-العقبةليلةالنقباءاحد-الصامتبنعبادةزوجهاصحبة

كل27سنةبقبرصزيدابنوقال،بالشام:قيل

بنمعاويةبنيزيداميرهاوكانغزاها،جيشاولمعقسطنطينيةغزوةالثانيةوالغزوة

هناكفمات،الأنصاريزيدبنخالدأبومعهموكانهـ،52سنةفيوذلكسفيانأبي

فيذلكقبلتوفيتقدكانتلأنهامعهمحرامأمتكنولم،وأرضاهعنهاللهرضي

الغزوتن،عنالإخبار:النبرةدلاثلمنآياتثلاثنيهالحديثنهذا،الأولىالغزوة

والنهايةالبدايةوقع،وكذلك،الآخرينمنوليستالأولينمنبأنهاالمرأةعنوالإخبار

.6/253

ودعواهماعظيمةمقتلةبينهماوتكون،عظيمتانفئتانتقتتلحتىالساعةتقوم"لا:فقال

علاماتباب،المناقبكتاب،هريرةأبيحديثمنصحيحهنيالبخاريرواه،واحدة

الساعة،وأشرا!الفتنكتاب،صحيحهفيومسلم6/616.8036حالإسلامفيالنبوة

منبالفئتن"المراد:حجرابنقال888!.ح42214/بسيفهماالمسلمانتواجهإذاباب

لأنواحددينهماأيواحدةدعواهمابصفينتحاربالماعنهاللهرضيومعاويةعليمعكان

الباريفتح"المحقأنهيدعىكانمنهماكلآأنالمراداوبالإسلاميتسمىكانمنهماكلأ

كل37سنةالموقعةوكانت6/616
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-)1(عنهاللهرضي-علي

عنهاللهرضي-عليآوكفرواخرجواوقد،الخوارجفرتةبظهوريإخباره،

.)2(وقاتلوه-

عظيمآ،فتحأالمفضلةبالقرونالمسلمينعلىسيفتحاللهأن!إخباره!!

الفتوحاتذروةأنمنالمصدوقالصادقبهأخبرماوقعحيث؟كانوقد

لسلسلةالبيانيالخطكانبحيث،المفضلةالقرونعصرفيكانتالإسلامية

)1(

)2(

جنبهالىوالحسنالمنبرعلى!اللهرسولأسمعت:تالعنهاللهرضيبكرأبيعن

المسلمين،منفئتينبهيصلحأنالهولحلصيد،هذاابني:ويقولمرةالناسإلىينظر

6/628الإسلامفيالنبوةعلاماتباب،المناقبكتاب،صحيحهفيالبخاريأخرجه

9362.خ

ا-لتعنهاللهرضيعلياس!هدهـلما04سنة!اللهرسولبهاخبرماوقعوقد

بينيقعانوكادمماويةإمرةتحتالشاموكانت،الحراقفيوكانالحسنابنهإلىالخلافة

اللهرضيمحاويةصالححينمابالحسنالمسلميندماءحقناللهولكن،عظيمقتالالفريقين

8017/والنهايةالبدايةانظر.عنه

يقتلهاالمسلمينمنفرقةعندمارقة:)تمرقياللهرصولقال:قالالخدريسعيدأبيعن

وصفاتهمالخوارجذكرباب،الزكاةكتاب،صحيحهفيمسلمرواه،بالحقالطائفتيناولى

!!6401.

عندبالتحكيمرضيحينماعنهاللهرضيعليعلىالخوارجخرجتص37سنةففي

7.403/والنهايةالبداية:انظرمعاويةمعاختلافه

رسول)كان:قالاحمدالإمامرواهالذيسعيدابيحديثفياوصافهمجاءتوقد

منقومليخرجنبيدهالقاصمأبينفسوالذيلا:قالاليمينفيواجتهدحلفإذاعحروالله

الإصلاممنيمرقونتراقيهميجاوزلاالقرآنيقراون،أعمالهممعأعمالكمتحقرونأمتي

وأيديةذورجلفيهم:قالبهايعرفونعلامةصنفهلقالرا،الرميةمنالهميمرقكما

3/33.مسندهفيأحمدرواهرؤوسهبم،محلقي،ثدية

الحديثهذا)في:النوويقال،الخوارجفيالصفاتهذهونحققتظهرتوقد

بقاءوشضمن،الصبحكفلقكلهوجرىبهذا،أخبرف!نهغ!اللهلرسولظاهرةمعجزات

يفترقونوأنهم،يشيعونهالمبطلونكانماخلات،وقوة!ثوكةلهموأن!،بعدهالأمة

التثسديد،موضعغيرفيالدينفييشددونوأنهم،مارقةطائفةعليهيخرجوانه،فرقتين

يقاتلونوانهممنهيمرقونبل،الإصلامبحقوقيقيمونولا،والقراءةالصلاةفيولبالغون

أنواعفهذهوكذاكذايدهصفةرجلأفيهموأن،يقاتلونهمالحقاهلوأن،الحقأهل

7/166.للنوويمسلمشرحالحمد"وللهكلها،المحجزات
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ارتفاعفيوتابعيهموالتابعينالصحابةمنالأولىالقرونفيالإسلاميةالفتوحات

)1(الأحوالتغيرتالقرونتلكانقضتولماشديد،

قبلالعربيةالجزيرةامناستقرارسيرونبأنهمأصحابهلبعض-لمجروإخباره"

الأمنسادهاالراشدينالخلفاءعهدفيالعربيةالجزيرةأهلعامةأسلمفلما،موتهم

.والاستقرار)2(

من:كلبفتحبهامرواالتيالأوقاتأحلكفيوهمللصحابةءلمجتبشارته!

حالوصففياللهقالالتيالأحزابغزوةفيوذلك(واليمن،وفارس،)الشام

تلقغمئآلأبضعرزاغمئتآمنكتمآق!فلؤيققؤيكتمينجآءكم)!فيها:المسلمين

بهامثلىزترا،ؤزتزلوأآتمؤمنو%؟للىقالك!آلنهنوبمبآلئموتظؤنآلحناجرآتقلوسب

،!غسددالأورصمولهعآلئاوعدنانائرفىتلويهمفوآلذفيآئن!نتونهيتولى!!

12،)3(.-01:الأحراب1

الناصمنفئاميغزوزمانأيأتي:قاليك!النبئعنعنهاللهرضيالخدريصعبدأبيعن)1(

يأتيثم،عليهفيفتح.نعم؟فيقال؟وسلمعليطاللهصلىالنبيئصحبمنفيكم:فيقال

فيفتح،،نحمفيقالوسلمعليهاللهصلىالنبيئأصحابالنبيئصحبمنفيكمفيقالزمان

فيفغ،،نعم:يخقال-!،النبيئاصحابصاحبصحبمنفيكم:فيقالزمانيأتيثم

فيوالصالحينبالضعفاءاستعانمنبابالجهاد،كتاب،صحيحهفيالبخاريرواه

7928.خ688/الحرب

آخراتاهثم،الفاقةإليهفثكارجلاتاهإذيك!النببئعندأنا"بينا:قالحاتمبنعديعن)2(

أنبئتوتدأرها،لم:قلت،الحيرةرايتهلعدييا!فقال،البيلقطعإليهلئكا

لا،بالكعبةتطوفحتىالحيرةمنترتحلالظعينةلترينحياةبكطالف!ن:قالعنها

رواهالبلاد"سعرواالذينطيدعارفأيننفسيوبينبينيفيما:قلت.اللهإلاأحدآتخاف

935.حه6061/الإسلامفيالنبوةعلاماتباب،المناتبكتاب،صحيحهفيالبخاري

إلىصنعاءمنالراكبيسيرحتىالأمرهذاليتمنوالله..،.:البخاريصحيحوفي

المناتب،كتابتستحجلون،ولكنكم،غنمهعلىالذئبأواللىإلايخافلاحضرموت

6/961.الفتحانظر:الشامصنعاءبصنعاء:المرادوقيل3612،ح

باب،المغازيكتاب2041برقممختصرةصحيحهفيالبخاريعندالبشارةهذاذكرجاء)3(

رضيعازببنالبراءعنمرفوعةوالنسائيأحمدإلىمفصلةحجرابنوعزاها.الخندق

الخندقبعضفيلناعرضتالخندقبحفرمج!اللهرسولأمرناكان"لما:قالعنهالله

بسم:فقالالمحولفأخذفجاء!ر،للنبيئذلكفاشتكينا،المعاولفيهاتأخذلاصخرة

أبصر-لإنيوالله،الشاممفاتيحاعطيتأكبرالله:وقالثلثها،فكسرضربةفضرب،الله
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النبوةأ!مأعظممنوهذا

وقدزمنهفيصالحرجليدعلىالكذابينالمتنبئينأحدبمقتل!إخباره،

كان)1(

منكفهوملءالرجاليخرجحتى،الأموالمنالناسباكتفاءو!إخباره،

بنعمرزمنفي!أخبركماظهرقدوهذا،يقبلهمنيجدفلافضةأوذهب

الراشد)2(.الخليفةالعزيزعبد

مفاتيحأعطيتكبراللهفقالالآخر،ثلثهافقطعالثانيةضربثم،الساعةالحمرقصورها

بقيةفقطع،اللهبسم:وقالالثالثةضربثم،أبيضالمدائنقصرلأبصر)نيوالله،فارس

هذامكانيمنصنعاءأبوابلأبصرلأنيوالله،اليمنمفاتيحأعطيتكبراللىفقالالحجر

الابق.المصدر"حسن"بأنهإسنادهاعنحجرابنوقال7693/الباريفتح،الساعة

أتتل!تال،باليمنالديلميفيروزالصالحالعبديدعلىالكذابالمتنبئالعنسيالأسودوهو()1

،البخاريصحيح:فيالقصةأصلانظرأصالحينقوممنصالحرجلالليلةالعنص!يالأسود

.3502/الإصابة؟فيفيروزترجمةوانظر873/الفتح،العنسيالأصودباب،المغازيكتاب

رجلأتاه)ذا!النبيئعندأناابينا:قالحاتمبنعديعنصحيحهفيالبخاريروى)2(

؟أالحيرةرأيتهل5:عدييافقال،،السبيلقطعإليهف!ثكاآخرأتاهثم،الفاقةإليهفثكا

منترتحلالطيينةتتزينحياةبكطالتفمان5:قالعنها،أنبئتوقدارها،لم:قلت

دكارفأيننفسيوبينبينيفيماقلت-،اللهإلااحدآتخافلا،بالكعبةتطوفحتىالحيرة

بنكسرى:قلت،.كسرىكنوزلئقتخنحياةبكطالت"ولئن-البلاد؟سغرواالذينطئ

منكفهملةئخيرفيالرجللتزينحياةبكطالتولئنهزمر،بنإكسرى:قالهرمز؟

يلقاهيومأحدكمالتهوليفقين.منهيقبلهأحدآيجدفلامنهيقبلهمنيطلبفضةاوذهب

:فيقول3فيبئغكرسولأإليكأبعثالم:فيقولون،لهيترجمترجمانوبينهبينهولي!

إلايرىفلايمينهعنفينظر.بلى:فيقول؟عليكوأقصلمالأأعطكالم:فيقول.بلى

:يقول!اللهرصولست:عديقال"،جهنمالايرىفلايسارهعنوينظر،جهنم

الظعينةفرأت:عديقال،طيبةنجكلمةتمرةشقيجدلمفمن،تمرةبشقولوالنار"اتقوا

كسرىكنوزافتتحنيمنوكنت،اللهإلاتخاتلا،بالكعبةتطوفحتىالحيرةمنترتحل

كتابمنكفه،يلءيخرج:القاسمأبوالنبيئقالمالتزؤنحياةبكمطالتولنهرمز؟بن

فيمسلمورواه.الفتح935هح6061/ايإسلامفيالنبوةعلاماتباب،المناقب

أصدق:البيهقيوقالا..اا075ح2/الصدقةفيالترغيبباب،الزكاةكتاب،صحيحه

6/323.النبوةدلائلعنه،اللهرضيالحزيزعبدبنعمرزمنفي!رسولهقوذتحالىالله

90302/والهايةالبداية:وانظر
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نارهـخرجت654سنةوفيبالحجاز)1(،سيقعبركانآبأن!إخباره*

الشامأهلعندبهاالعلموتواتر،الحرةوراءالشرقيةالمدينةجنبمنجدأعظيمة

)2(.البلدانوسائر

الئاس:ويراهاتقعبامور!إخباره

والبطر،الدنياعلىالتنافسفيالأمةهذهفيالأممداءبظهورفإخباره"

.)3(000والتباغض،والتحاسد

)4(.مبالاةبلاالحرامالمالفيالناسبوقوعفإخباره،

الربا)5(!بفشوع!إخباره*

اسمها)6(بغيروئسمىستشربالخمربأن!إخباره!

النساء)7(.وكثرةالرجالوقلةوالزنا،الجهلبفشو!إخباره*

ببصرى،الابلإعناقتضيءالحجارأرضمننارتخرجحتىالساعةتقومألا:ر!قال)1(

13/78،7118حالنارخروجباب،الفتنكتاب،هريرةأبيحديثمنالبخاريرواه

أرضمننارتخرجحتىالاعةتقوملاباب،الساعةوأشراطالفتنكتاب،ومسلم

.22272092خ4/الحجار

18/28.للنوويمسلمشرح:انظر)2(

الأمم.داءأمتيسيصيبة:يقول!اللهرسولسمعت:قالعنهال!هرضيهريرةأبيعن)3(

فيوالتناجشوالتكاثر،والبطر،الأشر،:قال.؟الأممداءومااللهرسوليا:فقالوا

4/168.المستدركفيالحاكماخرجهاالبنييكونحتىوالتحاسد،والتباغضالدنيا،

اشد:والأشر.الذهبيووافقه،يخرجاهولمالإسناد،صحيححديثهذا:الحاكموقال

1/51.الحديثغريبفيالنهايةانظر.البطر

المالاصابأينمنالرجليباليمازمانالناسعلىأيأتيءشوو:تال:قالهريرةأبيعن)4(

أينمنيباللممنباب،البيوعكتاب،صحيحهفيالبخاريرواه!حرامأمحلالمن

للنسائي.واللفظبنحوه4/6929502حالمالكسب

فمنالرباأكلإلاأحدمنهميبقىلازمانالناسعلىأليأتينتالصس!ر::قالهريرةأبيعن)5(

/3الشبهاتاجتنابباب،البيوعكتاب،ستهفيداودابورواه،كبارهمناصابهيأكللم

الله.رحمهع!وسكت627،3331ح

سننه،فيداودأبورواهاسمهاأ.بغيريسمرنهاالخمرأمتيمنناس"ليشربن:ش!قال)6(

4.29/الأشربةكتاب

:يقول!اللهرسولسمعتبعديبهاحديحدثكملاحديثألأحدثنكم:تالأن!عن)7(

ويقل=النساء،وتكثرالزنا،ويظهر،الجهليظهر،العلميقلأنالساعةاشراط"من
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المساجد)1(.فيالناسبتباهيب!اخباره،

علىكالقابضبدينهالمتمسكيكونحتىالفتنبكثرةكلضإخباره8

الجمر)2(.

والمنكرمنكرأالمعروفيصبححتىالحقموازينبانقلابيك!هإخباره!

.معروفأ)3(

)4(.يعرفمنعلىإلاالمسلميسفمفلاالناسأحوالبتغير!إخباره!!

)5(.القتلبكثرة!إخباره،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

رفعباب،الملمكتاب،البخاريرواهالواحداالقيمامرأةلخمسينيكونحتىالرجال

8.ااح1/78الجهلوظهورالعلم

داودابورواهالمساجد،فيالناصيتباهىحتىالساعةنقوم"لا:قال!النبيئأنانسعن

كماصحيحهفيحبانابنورواه944حالمساجدبناءفيباب،الصلاةكتاب،سننهفي

07.1612ح3/بلبانلابنالإحسانفي

الجمر،.علىكالقابضدينهعلىفيهمالصابرزمانالناسعلى)يأتي:قالمالكبنأنس

الصغيرحالجامعفيالسيوطيوحسنه.226.ح،الفتنكتاب،سننهفيالترمذيرواه

.8899

سنواتالناسعلىسيأتي5!:اللهرسولقال:قال:عنهاللهرضيهريرةأبيعن

فيهاويخون،الخائنفيهاهـلؤتمن،الصادقفيهاويكذب،الكاذبفيهايصدقخداعات

الحامة"امرفيالتافهالرجلا:قال؟الرويبضةوما؟قيل،الروببضةفيهاوينطق،الأمين

ورواه3604ح22/9133/الزمانشدةباب،الفتنكتاب،سننهفيماجهابنرواه

ووافقه،يخرجاهولمالإسناد،صحيححديثهذا:وقال،4465/المشدركفيالحاكم

الريعيقلولكنمثلأالأمطارلكثرةالخيرفيهايكثرانيظن:خداعاتسنوات.الذهبي

2/14.النهاية،تخلفثمبالخصبفتطمعهم

يلمانالساعةأشراطمن"إن!:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيمسعودابنعن

له.واللفظ1/604مسندهفياحمدرواه"للمعرفةإلاعليهيلملاالرجلعلىالرجل

1326.ح2/283صحيحهفيخزيمةوابن

.الهرجيكثرحتىالساعةتقوم"لا:يققضاللهرسولتال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعن

رفعباب،العلمكتاب،مسلمرواهاالقتلالقتل:قال؟اللهرسولياالهرجوما:قالوا

الملم،كتاب،صحيحهفيالبخاريرواه2215157ح4/لهواللفظ...وقبضهالعلم

الدامية،الحروبالآننشامد8حه1182/والراسالدب!شارةالفتيااجابمنباب

إلخ....والاغتيالات،اليوميةوالمجازر
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)1(.الزمانبتقاربجم!إخباره*

أخبركماقطعآلثعسوفبامور!اخباوه

2(.وأثهارالممروجآس!عودالعربأرضبأن!إخباره،

والوباءالدجالالمسيحمنمحفوظةمصونةالمدينةبأنب!إخباره-

)3(.العام

مؤمنآفيهاالرجليصبح؟المظلمالليلكقطعستظهرفتنآبأنص!اخباره*

الدنيا)4(.منبعرضدينهمأقواميبيعكافرآويصبحمؤمنأويمسيكافرآ،ويمسي

)5(.الساعةقيامإلىالرومببقاءجم!إخباره*

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فتكون،الزمانيتقاربحتىالساعةتفومألا!:اللهرسولقال:قالمالكبنأنسعن

وتكون،كالساعةاليومولكون،كاليومالجمعةوتكون،كالجمعةوالثهركالشهر،السنة

تقاربنيجاءمابابالزهد،كتاب،سننهفيالترمذيرواهالنار"منكالضرمةالساعة

فيجانابنورواه.الوجههذامنكريبحديثهذا:وقال4/567الأملوقصرالزمان

6853.ح8/792الاحسانفيكماصحيحه

،قصرهالزمانبتقاربالمراديكونأنيحتمل:حمزةأبيابن"قال:حجرابنقال

بعديظهرفلمالحسيأمامع!نويأ؟يكونانويحتملحسيأ،يكونأنيحتملوالقصر:

ذلكيحرتظهرمنذمدةفلهالمعنويوأما،الساعةقيامفربتكونالتيالأمورمنولحله

يقدرلاأنفهميجدونف!نهمالدنيويالسببأهلمنفطنةلهومنالدينيالعلمأهل

الحلةيدرونولالكولشكون،ذلكقييعملونهكانواماقدرالحملمني!بلغأنأحدهم

عدةمنللشرعالمخالفةالأمورلظهورالإيمانضعفمنوقعمابسببذلكولحلفيه

17.-1316/الباريفتح."أوجه

157.ح3107/الصدتةنيالترغيبباب،الزكاةكناب،سملمصحيح:انظر

رواه6الطاعونولاالمسيحالجنةيدخلالاتال!::قالعنهاللهرضيهريرةابيعن

فيالأثيرابنقال573.اح15/917الطاعونفييذكرماباب،الطبكتاب،البخاري

الأمزجةبهفتفسدالهواءلهيفسدالذيوالوباءالحامالمرضأهو:بالطاعونالمراد

3/127.الحديثغريبفيالنهاية،والأبدان

الفتنتظهرأنقبلبالأعمالالمبادرةعلىالحثباب،الإيمانكتاب،ملمصحيح:انظر

186.ح1/011

اللهيرسولسمعت-:عنهاللهرضي-العاصبنعمروعندالقرشيالمستوردقال

ماأقول:فال،تقولماأبصر:عمرولهقال،،الناسأكثروالرومالاعةاتقوم:يقول

لأحلم=إنهمأربعآ:خصالآفيهمإن؟ذلكتلتلثن:قال!اللهرسرلمنسمحت
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)1(.الأصنامعبادةبعودة!إخباره!

كنوزها)2(.الأرضب!خرا!!إخباره،

)3(.الكعبةيغزوسوفبجيشسيقعالذيبالخسف!إخباره!

)4(.بعصاهالناسيسوقالذيالقحطانيبخروجر!إخباره"

)!(.الفتنلكثرةالموتيتمنىالرجلبأنع!إخباره!

أحدآتدعفلاالحريرمنأليناليمنمنريحآسيبعثاللهبأن!ئإخباره،

لصكينوخيرهم،نرةبعدكرةوأوشكهم،مصيبةبعد)فاقةواسرعهم،فتنةعندالناس

فيمسلمرواه".الملوكظلممنوأمنعهم.جميلةحستوخامسة،وضعيفويتيم

42222/الناسكثروالرومالساعةتقرمباب،الساعةوأشراطالفتنكتاب.صحيحه

8928.خ

كتاب،البخاريرواه".الخلصةذيعلىدوسنساءإلاتتضطربحتىالساعةتقومإلا

أنهنالمراديكونانويحتمل5:حجرابنقال7116،ح13/76الزمانتنيرباب،الفن

فتحالمذكور،الصنمحولالطوافعندالأخرىبحضهنعجيزةتضرببحيثيتزاحمن

76./13الباري

أمثالكبدها؟أفلاذالأرض!تفئ5!اللهرسول:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعن

:فيقولالقاطعويجئ،قتلتهذافي:فيقولالقاتلفيجئ،والفضةالذهبمنالأسطوان

يأخذونفلايدعونهثميديتطحتهذافي:فيقولالسارقويجئ،رحميقطحتهذافي

107ح2/الصدقةفيالترغيببابالزكاةكتاب،صحيحهفيمسلمرواهشيئآ،منه

1301.

ببيداءكانواف!ذاالكحبةجيثىايغزو:ياللهرصولقال:قالتعنهااللهرضيعالثةعن

وآخرهمبأولهميخسفكيفاللهرسوليا:قلت.وآخرهمبأولهمئخسفالأرضمن

نياتهماعلىيبثونثموآخرهمبأولهم)يخسف:قال،منهمليسومنأسواتهموفيهم

2118.ح4/338الأصواقفيذكرماباب،البيوعكتاب،صحيحهفيالبخاريرواه

منرجليخرجحتىالساعةتقومالاقال!النبيئعن-عنهاللهرضي-هريرةأبيعن

قحطانذكرباب،المناقبكتاب،صحيحهفيالبخاريرواه"بعصاهالناسيسوققحطان

يكونأنالقرطبيجوزولكن،اسمهعلىاتفلم5:حجرابنقال3517.ح6/545

تذهبالا:بلفظهريرةأبيعناخرىطريقمن)سلم،فيذكرهوقعالذيجهجاه

قوله.القحطانيحديثعقيباخرجه،جهجاهلهيقالرجليملكحتىوالأيامالليالي

546.-6/545الفتح"الملكعنكنأيةهو(بعصاهالناس)يسوق

الرجليمرحتىالاعةتقوملاباب،الفتنكتاب،مسلمصحيح:نيالحديثنصانظر

2231.0192ح4/البلاءمنالميتمكانيكونأنفيتمنىالرجلبقبر
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أا(.قبضتهإلاإيمانمنحبةمثقالقلبهفي

الله،فيها:يقاللاحتىالأرضمنسينقطعاللهذكربأن-لمجي!إخباره!

)2(.الله

المسلمونعليهميسلطثمالمسلمينسيقاتلوناليهودبأنغ!إخباره*

أ)3(.فاقتلهورائييهوديهذامسلميا9الحجرويقول

يديبيناباتآمن!المصطفىبهأخبرماعيانآالناسيرىوسوف!

منالشمسوطلوع،الدابةوخروج،الدجالوالمسيح،الدخان:ومنها،الساعة

التيالآياتمنوغيرهاومأجوجيأجوجوظهور،مريمابنعيسىونزولمغربها،

)4(.الساعةقيامبقربتؤذن

)1(

)2(

)3(

)4(

قربتكونالتيالريحباب،الإيمانكتابفيمسلمصحيح؟فيالحديثنصانظر

117.اح1/90الإلمانمنثيءقلبهفيمنتقبضالقيامة

/االزمانآخرالإيمانذهابباب،الإيمانكتاب،مسلمصحيح:فيالحديثنصانظر

148.ح131

ورائييهوديهذامسلمياالحجر؟يقولحتىعل!يهمفتسلطوناليهوداتقاتلكم!:قال

/6الإسلامفيالنبوةعلاماتباب،المناقبكتاب،صحيحهفيالبخاريرواهافاقتله

يمرحتىالاعةتقوملاباب،الساعةوأشراطالفتنكتاب،ومسلم3935،ح506

4/9223.2192حالبلاءمنالميتمكانيكونانفيتمنىالرجلبقبرالرجل

التيالآياتباب،الساعةواشراطالفتنكتاب،مسلمصحيح:فيالساعةأشرا!انظر

-1309/و2222،ح4414/البخاريوصحيح592.اح42225/الساعةقبلتكون

والحلاحمأالفتنكتاب:انظرالساعةأشراطمعرفةفيوللاستزادة7134،-7124ح501

لصديقالاعة،،يديبينيكونوماكانلما"والإذاعةوكتابكثير،لابنا،النهايةوهو

البرزنجيرسولبنلمحمدالاعة،لأشراطأالإشاعةوكتاب،القنوجيخانحسن

الحسني.
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السادسالمبحث

ب!بهالسابقةالكتببشارات

محكفم!عليهوانطباقها

له!يشهدونالكتابأهلعلماء-

به!البشارةلأن؟علممنالكتابأهلعندبمااستشهاذهفدينهغذلهيق

الكتابأهلأنحتى،والإنجيلالتوراةفيسيماولاالسماويةالكتبفيوردتقد

-لج!.ظهورهينتظرونكانوا

فيهكذبتهفيمالهالكتابأهلبتصديقجمورمحمدآرسولهثئتاللهإنبل

والنجاشي.نوفلمنورقةصدقهكما،قريش

ينآلحهتمتتقرونآلدييئق!لإتكآنزلآتئآشكفيكنتإبان:تعالىقال

49،.:أئونس!،المصرلنمونت!تنقلآزبكمنآلحتئكتجآتقذتتلذ

ئتنىاشمهيآيإدت!!تئقلمركلأل!تكقرواآلوييئإؤيقولىوقال

43،.الزعد:أ،آليهتئحجمقغيمنذلمؤققؤتنتنم

غلىيلإش!؟تغتنثمايا!وثهديهصكفرتمألئ!جمنويقكأنإنشصآز)قتموقال

01،.:الأحقاف1!"ألته!ينآلقغبهرىلاأطةإد!آأثمتك!رثمئآمنيلهء

791،.الثثغزاء:أ!4إش!+يلتنىتخؤأئغات!آنةايةتئميكقأآؤنر:وقال

قالؤأقتهنمئلأ!لذا!ئيزفؤ!بهءفمقتايهينآدكتمبةاتيفخ)الدين:وقال

53،.-52:القضصأ!"ئمتمييينقتلإءينكتأإتاترئآينألتئإنةبرءةاتآ

تحزونغيهتميتكإذافتلإ-منآلملتمأوتواآلدينإنلؤيوألاآؤبمبايوأة)قنم:وقال

-701الإسزاء:1!"لتقفولزياؤغاتمنإنقيشآستخنؤتنولو!!مئخها2يلأبا

.،801

ينغ!دوأيئاآلذشججتتفيفىآغيتهضترى+آلرق!ولرالمأننرلىتاصمميموأأقىاذا:وقال

ص-?ط
83،.:القائدةأ"!آدشهدينخ،تخاةاقئازئناتقولونآلحنئ
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ينأترلمؤتماإئكأنيئلىبمآئؤينو!ؤأكؤينو!يئفتمأليل!نيألريميؤ!)ثيهن:وقال

ء.صب
أصاسئؤتهغأؤثصكآلأيخرؤآيؤ2بألترؤالمؤيؤنألز!ؤةؤآلئؤلؤئأل!لؤوألمفيمينقبدك

162،.الئساء:أ!،عطيم

قئزآنئسهغخي!رواآلؤلىإتئةيمئمتييرفوتكتائف!فىت!الكتنب:اتيتفزإأثدين:وقال

.0،2:الأنغامأ!"؟ينؤ!،

:لأسباب!ربهتصديقآالناسأقربالكتابأهل

مجردعلىجم!بهالكتابأهللإيمانالداعيةالأسبابتقتصرلا

فيهاوقعالتيوالضلالاتالانحرافاتتجاوزواقدالكتابفأهل،البشارات

جم!الثهرسولعلىواحدكتابيئيعترضلاأنالواجبمنكانولذلك،غيرهم

التالية:للأسباب

اللهعبادةإلىدغواحيثالرسلدعوةموضوعيعلمونالكتابأهلأن-ا

زلئينآصمنقئيكينلآرصمتنامقإؤقئل:تعالىقولهفيكما،الشركعنونقؤا،وحده

قتالىينآزشمآ"ؤمآ45،:الزخزفأ!!يغتدونةالقةآلزتهين؟ونيمنآتجقفتا

25(.الأنبياء:1!،تاعبدونيفيالأإئةلأآلبماإت!لؤحىإلأزسمولىمن

وآتجت!بوأآقةأغبذواآصبرمئولاأقزئحتنيئتغثن!)ؤتقذ:تعالىلمقوله

آلأزفيفيفصصروأأل!نتةلخهخقتتىؤبتهمآدتابرهدىئنقمتهمآلطعوت

رسولمحمذيخرجولم36،،:التحلأ"!آئمكذبينعم!ة؟ئكيفقآنظروأ

.الدعوةهذهعنع!الله

إلىرسلآيرسلاللهوأنقبلمنالرسلحاليعلمونالكتابأهلأن-2

ظهورمنيتعجبواأنلهميجوزفلاملكآ،إليهميرسللمالبشر،جنسمنالناس

لااللهأنزعمواحينمكةكفاربعضتعجبكماالبشرمنءلجفاللهرسولمحمد

ذإيؤيواآنآلتاشتغ)ؤتا:تعالىقالكما،ملكمعهرسولآأوملكآ،إلايرسل

تقبه!ةآلآزضىفيتمختؤفل!زسمو،بتثرصاألترإلحثقائو!ع!آنإلأآتهدى+جآةآ/

-49الإسزاء:1!"زممولاتث!اآالنمم!فنىعقنهرلتزتتائظمبيتنتتصثوت

غيز!دإنمينث!ماآلئةآتجئماا!تمؤيرفقاذقؤيرإلىلؤصاآزسمفتاإؤتقذ:وقال

شففعلأنيريدثتتمبشرالمقذآماقويدمنكق!!آدذينآلمدؤافقالى!تتقونآق!

إلأمموإد!!آلأئرلينةابآابميئيهداس!عغناتامقبهكةلأثرذآدتةن!آةؤممؤعل!ئم
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25،.-23:المؤمنونأ!،جمزحتئبهفتزئ!موأجته!يررصل

زممليرضحقللمىإدأإئاتيتحاؤؤجذاي!آبت!يمتقالوأ!يألدرتموأكذبتت:وقال

24(.-23:الققرأ!!

آنحيؤؤفيؤآلرقتهثمآ!خرؤيليآؤكذبوأكقرؤاآلدينتؤ!وينآنتلأأوقاذ:وقال

آطغترؤثبن!تثتز،نيئاتيت!ثزلبيةتأءثو!يمايمكليف!بتمثزالأقذآتاآلذثتا

34،.-33:المؤمنونأ"لخمصروتإصاإنيئثتكزبت!!

بهم،المكذبينوجزاءبالرسلالمؤمنينعاقبةيعلمونالكتابأهلأن-3

.!بهيؤمنلأنكتابيكليبادرأنالواجبمنفكان

دينوهو،رسلهبهاللهبعثالذيالدينعنيعلمونالكتابأهلأن-4

منفكان،مسلمونكلهموالرسلالرسلعليهاتفقتالذيالعامبمعناهالإسلام

ا!مل.الوجهعلى-!بهجاءبمنيؤمنأنكتابيكلعلىالواجب

فيه.يشكونمماليستلهممعلومةالكتابأهلعندمتواترةالأموروهذه

الأخبار-حضمحمدبنبوةوالبشاراتالشهاداتمنعندهمالكتابواهل

ؤفيح!تةألدئتافد؟يئ!لآؤأنحئمت)!:القرآنفيبذلكاللهأخبروقد،الكثيرة

شقءقئؤسيعتؤخميئآشمآبرتنبرءأضيثغذابئقاذإلذئذتآاتاالأيخز!

تتبثوئالذين!يؤتنؤنباتئتائتمؤالذينآدر!ؤةتيئؤلؤتت!تفونلقلأينفم!مآتحئئها

تأئزكمؤألابجيل!أل!ؤرلزفيجمندئئممكنؤتابحدون!أتلإىأفيئئألئتئآلزشؤذ

ؤيضغآلختبتغقييزؤئخترئمألالتضتفزؤلمجلىأئخيرغنؤتته!فئمبألتفزوني

ؤأتتفواؤنقمزؤؤغززؤه!هصيمتنؤأقآثذليئظييضكأنفآليئؤالآلجلإضزفغغئفخ

157،.-156:الأعزافأ"!آقمفيودطهمأؤلسكمعثيأقيلىألدى-آلؤز

آلوزنزينتذئئبنلتائقئ،إبيئألتهزمئولىإئيإتزشبلتتيئتستمأئنجميتتىتاذ)تا

الضف:أ"!يينيمخرقداظلوأبآدتتفتجآبممكاآخدآثط،ئغدىينماتأيئيرسولي6ئ!سزا

ثمظروخهثقؤقيتزضئحهايبتنققؤئتتأألئئتماصفيوتجهكتق!مبلرى)قذ

أتزدتغقمونالكننبأولؤاآلزين!إنمثظراؤضككغتؤلوأكئئضقاؤضثآلزافيأفممت!بلى

ةايزبكلأتكشبأولؤ(آثديئأتتتؤلبن!ئغمرنعئابتيل!ألئةومازئيمينالحق

أتتغتؤثعقبقيقيئقةشاغتفصفصؤقايئقئهمبتاقيأشةؤتمايتتذتبفو(تا

ةاتيتفخألديئ!آللايبتين!!اإنثأليتيئيئجآةئرتاتثديربمأثؤآةئم
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"!تغقموقؤئنمالحقيكنئونئحممت!زلئا%شةبمئميغيرلؤنكماتييفؤتهرآتكتنط

146،.-144:التقزةأ

كلبتنتتنضئقتلينؤكأنؤاتحفغلضائضتدقألتوجمندينيهتئيتجأةئنمأؤتتا

أ!البهييئكأآدت!تقغتةينهتحزواغزنواتامجماةئمتقماكترو(آلذين

98،.:البقزةأ

المتقدمةالكتبفيعندهملمجرمحمدبصفةالكتابأهلبمعرنةوالأخبار

عنهم.متواترة

،الكتابأهلوبينالعرببينوقتالحروبتجريالنبيئيبعثأنقبلوكان

إذا،إبراهيمبدينيبعثالذيالأميالنبيئهذامبعثقربقد:الكتابأهلفتقول

به،آمنمنمنهمكان-!النبيئبعثفلما،قتلةشرمعهوقتلناكم،اتبعناهظهر

:أيكقرو(،أثدفيقئتنتقنضئقتلينأؤكألؤا:تعالىفقالكفر؟منومنهم

بفه!زواعرفؤأنامجإئمأققئاكفرواالذين-لمجعلىبمحمديستنصرون

ألبهييينى،.قيآدت!قققتة

إلهلاالذي)نوالله:لهميقولالكتابلأهلخطابهفيى!النبيئكانولهذا

)1(()2(.الحديث..بحقجئتكمدانيحقآاللهرسولأنيلتعلمونإنكمهوإلا

تقدمهقنبهئيشرأنالنبئشرطمنليس

ابنالإسلامشيخقال،قبلمنبهئبشرولماللهأرسلهمنالأنبياءمنفهناك

إلىرسولآكانموسىأنكما،تقذقهققبهئتشزأنالنبئشرطمناليس:تيمية

النمرودإلىارسلالسلامعليهالخليلكذلك،بشارةبهلفرعونيتقدمولم،فرعون

يتقدملمولوطوشعيبوصالحوهودنوحوكذلك،إليهنبيبشارةبهيتقدمولم

لاالنبيئنبوةدلائلفإن،صادقينأنبياءكونهممع،بهمقومهمإلىبشارةهؤلاء

غيرومنهاالمعجزاتمنهاالنبوةدلائلبل،تقدمهمنأخبارفيتنحصر

.1)3(000المعجزات

4.026/!النبئهجرةبابالأنصار،مناقبكتاب،صحيحهفيالبخاريأخرجه)1(

واختصار.بتصرف367-2/935الصحيحالجواب332:-033صمنسبقماانظر)2(

2.32/الصحيحالجواب)3(
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:الكتابأهلعندبماللاستشهادتاصيل

،كتابمناللهعندمنجاءهمبماالكتبأهلعلىيحتجأنللمسلميجوز

منهم،كثيريفعلكماالقرآنفيجاءبماالاحتجاجلهميصحفلاالكتابأهلأما

:اتخا!!ؤثو(:تعالىقالمنهمأحدبيننفرقولاجميعهمبالرسلنؤمنلأنناوذلك

ئوشىأؤيئؤقآؤألأمئتاوقىتشؤتت!فمخقت!كفيلىإبنقضا!إأننرذؤقآإثيتاأننرذؤقأيألتيما

تإلى!مشيمونتبماؤتخنيتثزأصمئقئقنرقلازيهزينآتجييؤئأوفيؤمماؤجميممئ

ؤئؤألتة!تكيفئمثصتالزفيئتملإتمآتؤتؤ(انمنأقذو(ققد!ةاتنختآبيثليات!واة

مناللهعندمنجاءهمبماونؤمن137،،-136:البقزةأ،آلثييزآلتمييغ

رسولبمحمديؤمنواولمفرقوالأنهمبالقرآنيحتجواأنلهميجوزولا،كتاب

-لمجئ!.الله

وأ،ثلاثةشروطالىيحتاجعليهموالاحتجاجالكتابأهلعنالنقلولكن

:مقدماتثلاثةالإسلامشيخسماهاكما

.السلامعليهمالأنبياءعن-النقل-ثبوتأحدها:

الترجمة.صحة:الثانية

منه.المرادومعرفةصحيحأتفسيرآالكلامذلكتفسير:الثالثة

يكذبونقدولكن،الرسلأقوالمنشيئآيردونلاالمسلمونكانفلهذا

أهلعليهمابخلاتوهذا،الغلطوجهعلىعنهمالمفسرتفسيرأو،عنهمالناقل

كلمةبكذبقالوافمتى،صريحكفروهذا،النبيئنفسيكذبونف!نهمالكتاب

تدلأنهيزعمونبهايحتجونكلمةبأياحتجاخهمبطلالرسوذبهاأخبرواحدة

المساثل)1(منمسألةأيفيمذهبهمعلى

الخاتم:النبئ!بمحمدالبشاراتاثكارخطورة

الكتبفيالمتواترمنبهالبشاراتأنفيبمحمدالمكذبيعيلاقد

التيالكتبتلكتكذيبإلىيؤديأنه!يو؟بمحمدالتكذيبوخطورةالسابقة

أنبياءفيمثلهيعهدلاجدآطويلوقتمضىفقد،الشاراتتلكعلىاشتملت

ومع-لمج!،عليهالابهاالمبشرالصفاتتلكعليهتنطبقمنيظهرولمإسرائيلبني

،البشاراتتلكيصذقمنبظهورأنفسهميمنونوالنصارىاليهوديزالفلاذلك

138.-1/132الصحيحالجواب:انظر)1(
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فيأصابعهمويجعلونثيابهموششغثونخدودهميصعروننفسهالوقتفيوهم

الحق.منوعرفواوسمعوارأوامما،آذانهم

يحتمللامماأيدينا،بينالموجودةكتبهمفيجاءبماهناأستشهدولعلي

لفظةوهي"محمد!تعنيوالتيأالفارقليطأ:بلفظالأولوناستدلقدإذ؟التأويل

نأحاولوامهماولكن،المقدسالكتابمنالجديدةالطبعاتمنتمامآحذفتقد

بهجاءالذيالنورمنيبقىأنإلاالثهيأبىالكتابمنويخفواالألفاظمنيحرفوا

الخاتم.الرسولهولمج!محمدآأنإلىالناستهديبقبةوعيسىموسى

:-القديمالعهد-التوراةبشارات:أولأ

نسلمنسيجعلاللهبأنوالناصعةالواضحةالبشارةتلكوأصرحها:أهمها

فيالباقيةالغلبةلهاتكونجدأجدآعظيمةأمةهاجرأمهالذيهذا،إسماعيل

الأمم:جميععلىالأرض

عشر:السادس"الإصحاح:فيجاء

مصريةجاريةلهوكانت.لهتلدفلمإبراهيم،أإبرامامرأةأسارة(سارايواما

ادخل.الولادةعنأمسكنيقدالربهوذا:لإبرامسارايفقالت.هاجراسمها

لإبراموأعطتها...سارايلقولإبرامفسمع.بنينمنهاأرزقلعلي.جاريتيعلى

فيمولاتهاصغرتحبلتأنهارأتولما.فحبلتهاجرعلىفدخل.لهزوجه

فلما.حضنكإلىجاريتيدفعتأنا.عليكظلميلإبرامسارايفقالتعينيها.

لساراي:إبرامفقال.وبينكبينيالربيقضيعينيها.فيصغزتحبلتأنهارأت

منفهربت.سارايفأذلتها.عينيكفييحسنمابهاافعلييدكفيجاريتكهوذا

جاريةهاجريا:وقال...البريةفيالماءعينعلىالربملاكفوجدهاوجهها،

مولاتيوجهمنهاربةأنا:فقالت.؟تذهبينأينلالىأتيتأينمن:ساراي

وقاليديها.تحتواخضعيمولاتكالىارجحي:الربملاكلهافقال.ساراي

.الكثرةمنيعدفلاتكثيرآ،نسلكاكثر:أيأنسلككثرتكثيرآ:الربملاكلها

لأناسماعيلاسمهوتدعينابنآ.فتلدينحبلىأنتهل:الربملاكلهاوقال

كلويدواحد،كلعلىيدهوحشيأإنسانآيكوندانه.لمذلتكسمعقدالرب

")1(يسكناخوتهجميعوأمام.عليهواحد

12.-امن)16(الإصحاحالتكوينسفر)1(
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لإبراهيم:اللهخطابفيوجاء

فيه:لكسمعتفقدإسماعيلوأما9

جدآ.جمسرآوكئرهوألمزهأباركهأناها

")1(.كبيرةأمةوأجعلهيلدرئيسآعشراثني

فيه:جاء-القديمالعهد-التوراةمنآخرموضعوفي

لابراهيمفقالت.يمرحلإبراهيمولدتهالذيالمصريةهاجرابنسارةإورأت

الأمفقبح.اسحقابنيمعيرثلاالجاريةهذهابنلأنوابنها.الجاريةهذهاطرد

لأجلعينيكفييقبحلا:لإبراهيمالثهفقال.ابنهلسببإبراهيمعينيفيجدآ

لكب!سحقلأنهلقولهااسمعسارةلكتقولماكلفي.جاريتكاجلومنالغلام

خبزآوأخذصباحأإبراهيمفبكرأ2(نسلكأمةسأجعلهأيضأالجاريةوابن.نسل

فمضتوصرفها.والولدكتفهاعلىاياهاواضعألهاجرواعطاهماماء.وقربة

إحدىتحتالولدطرحت.القربةمنالماءفرغولما.سبعبئربريةفيوتاهت

موتأنظرلاقالتلأنها.قوسرميةنحوبعيدآمقابلهوجلستومضت.الأشجار

ونادى.الغلامصوتاللهفسمع.وبكتصوتهاورفعت.مقابلهفجلستالولد.

سمعقداللهلأنتخافيلاهاجر.يامالكلهاوقالالسماءمنهاجزاللهملاك

أمةسأجعلهلأني.بهيدكوشديالغلاماحمليقوميهو.حيثالغلاملصوت

.الغلاموصقتماءالقربةوملأتفذهبتماء.فأبصرتعينيهااللهوفتح.عظيمة

فيوسكن.قوسراميينمووكانالبريةفيوسكنفكبر.الغلاممعاللهوكان

،)3(.00.فارانبرية

يلي:ماالإشاراتمنالبشاراتهذهوفي

فيلمريمولاالعالميننساءمنلأحدتكنلمببشارةهاجرئشرتلقد-

02.)17(:الإصحاحالتكوينسفر)1(

-25:13الإصحاحالتكوينسفر)انظر:ابنأعثراثنيإسماعيلأنجبوقدهذا

فيماكبيرةباركةأمة)سماعيلنسلمنيجحللأناللهبحمدكفيلآكانالعددوهذا15(،

بعد.

الدين"زرعكمنلأنهعظيمةلأمةأيضأأمتكابنجاعله)ني:الطبريربنابنوعند)2(

132.صوالدولة

21.-11)21(:الاصحاحالتكودنسفر)3(
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العظيمبالعلوولابنهالهاالبشارةتلكتكررتإذالسلامعليهماعيسىالمسيحابنها

.(اجدالمجدآ

جميععلىالعليااليذإسماعيللنسلجاعلالثهبأنإخبارالبشارةمذهفي-

!)2(.محمدبظهورإلاوتظهرموسىكتابمنالبشارةتلكتتمولمالناس

السابقتين:البشارتينعلىتعليقهفيتيميةابنالإسلامشيخوقالط

.فارانانهافعلممكةبأرضتربىإسماعيلأنوالنقلالأممباتفاق)ومعلوم

العربتحجه،إبراهيمعهدمنمحجوجآزالماالذيالبيتبنيادمابراهيمهووأنه

)3(.وغيرهمالأنبياءمنالعربوغير

منالأممإليهفحجتأحد،كلعلىحجهأوجب-كلحمحمدأاللهبعثولما

بئرهي)4(،وأمهإسماعيلمنهاشربالذيوالبئرومغاربها،الأرضمشارق

السقايةوصارتغ!،النبيئجدالمطلبعبدأحياهاثمعميتقدوكانت...زمزم

..منها.يسقونوأولادهالعباسفي؟ولدهفي

جدآاب)جدآالمؤكد،السابقةالنصوصفيإسماعيلالأمةالتعظيموهذا

أحد،إليهيحجلابناهالذيالبيتأنقدرفلو،فيهمبالغآتعظيمآيكونأنيقتضي

تعظيمهناكيكنلمالكتابأهلمنكثيريقولهكما،نبيمنهمليسذريتهوأن

يكونأنومجرد،ذريةلهيكونأنذلكفيماكثرإذجدآ(،)جدآفيهمبالغ

دئه.مطيعونمؤمنونالذريةفيكانإذاإلابهيعظملاوعقبنسلللرجل

تكنلمكافرةالأمةتلككانتإن،عظيمةلأمة)أجعله:قولهوكذلك

مؤمنين،كانواالعظيمةالأمةهذهأنفعلم،كافرةلأمةأبآيكونكانبل،عظيمة

أهلفيوليس،بهويأمراللهيحبهمماالبيتحجأنفعلم،البيتيحجونوهؤلاء

وشقفهموأنهم،ويرضاهاللهيحبهمافعلواالذينأنهمفعلم،المسلمونإلاالكتاب

اللهعظمهإسماعيلوأنوشرفها،عليها،اللهأثنىأمة،البيتيحجونكانواالذين

013.صالطبريلابن،والدولةالدين:انظر)1(

132.-131صالمصدرانظر)2(

كتابالبخاريصحيح:انظر.إليهالسلامعليهموموسى،ويونس،موصىحجوقد)3(

/االإسراءبابالإيمانكتابص!لموصحيح1395،ح01/357الجعدباب،اللباس

166.خ142

14.)16(:الإصحاحالتكوينسفر)4(
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نوحعلىاللهامتنكماهووهذاوالنبوةالإيمانمنذريتهفيجعلبماجدآجدآ

قئنهموأتيهتنبآلئبؤةذيئتييماقوجعفنارإئبنهيملؤصاآزسملتاإؤتقذبقولهلىابراهيم

تة،إؤؤقئتا:الخليلفيوقال26،،الخديد:أ،!قنمفونةيحهغؤتحيبرئقتد

فيوإت!آد!يافيآتجر!وائيتنماؤالكتئبأفبؤةذفيتظفيؤجمئآؤتبقوبإشخق

27،.:الغنكبوتأ!"آلفغليئثينألأخز

وأن،ممدوحوناللهعندمعظمونوذريتهإسماعيلفيأنبذلكفعلم

أفضلإبراهيمكانلان،لمابراهيمنوحآاللهعظمكماجدآ،جدآمعظمإسماعيل

كانتإذايكونإنما؟ولذريتهلهالتعظيمهذاأنالمقصودولكن،إسماعيلمن

بعدإليهيحجولا،البيتهذاإلىيحجونوهؤلاء،حقدينعلىمعظمةذريته

إسماعيلولدبهصارالذيفيهالمبالغالتعظيمفهذاوأيضأ...غيرهممحمدمجئ

به،ومبشزحقانهعلىذلكفدلجمح،محمدبنبوةالايظهرولم،الناسفوق

ملوكودق،قويةبشريعةبعثالذيفهو،المسيحنعتلاعتيئمحمدنعتفهذا

ومغاربها،الأرضمشارقمنأمتهومنمنهالأرضامتلأتحتىوأممها،الأرض

خيارعنالنصارىوملكاليهودملكزالكمايزيلهأنأحديقدرلم.دائموسلطانه

وأوسطها.الأرض

بنيأيديفوقتكنلملمج!همحمدمبعثقبلإسماعيلبنييدأنومعلوم

معيوسفزمنمصردخلواوقد،والكتابالنبوةإسحقبنيفيكانبل،إسحق

موسى،بعثلمامنهاخرجواثميد،فوقهمإسماعيللبنييكنفلم،يعقوب

إلىبعدهيوشعمعثميدعليهملأحديكنلم،الأرضأهلأعزموسىمعوكانوا

بختذلكبعدعليهموسلط،مثلهأحديؤتلمالذيسليمانوملكداود،زمن

المقدسبيتوخربالمسيحبعثئميد،عليهمإسماعيللبنييكنفلمنصر،

وقطعهمملكهمزالحينئذومن،مرتينالأرضفيأفسدواحيث،الثانيالخراب

عليهمللعربيكنلم،والفرسالرومحكمتحتوكانواأممآ،الأرضفيالله

لا،الأمممنأحدعلىسلطانإسماعيللولديكنفلم،غيرهممنكثرحكم

الثهبعثحتىالجميععلىإسماعيلولديديكنفلم،الأميينولاالكتابأهل

ئغثمرس!و،ييهغوأئعثأرتاقالا:حيثوإسماعيلإبراهيمبهدعاالذيىلج!محمدأ

،!لخيهيزأنقنيلينآنتإتكؤيمزتجهغؤآلحكتةأليهئميؤئغيئفزةاتيقةغينيئتتؤأ

فييكنفلم،الجميعفوقإسماعيلولديذصارتئعثفلما912،.:التقزةأ

وقهروا،الأمممنوغيرهموالرومفارسوقهروا،سلطانهممنأعزسلطانالأرض
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فيقولهتحقيقبذلكفظهر،والصابئينوالمشركينوالمجوسوالنصارىاليهود

الدهر.آخرإلىمستمرأمروهذا.بهالكلويدالجميعفوقيدهوتكون:التوراة

فيهليسملك،ملكانالملكقيل؟وظهورهبملكهبشارةهذه:قيلف!ن

دعوىعنضذروملك،الجميععلىإسماعيللبنييكنلموهذا،نبوةدعوى

إلىأوصحتالىأؤكلىئاألنوضآفزىيئننآطقمأؤتقكاذبآالنبوةمدعيكانف!ن؟نبوة

آلمؤليكترلئفيآلظرون،صترى+ؤلؤآقةإنرلمتأيلس!أقيلى،ذؤمنتىءإقويؤحؤتئم

تقودونكنتخيماالثولزعذاليئخزؤئأصيؤمأنئصص!مآخرصبمإقيييضتاس!ظو(ؤأتتهيهة

شرمنوهذا39،:الأنغامأأ!!ئقكيرونةاتهتهصعنجمنتخالهتئغيرآلت!على

نبوةيدعلمالذي،الظالمملكمنشروملكهاوأفجرهموأظلمهموأكذبهمالناس

.!"بختنصرإ.

كمابهذا،د!ابراهيمسارةتفرحولا،بشارةيكونلابهذاالإخبارانومعلوم

حريمهم،وش!بي،ويقتلهمطاعتهعلىالناسيقهرطاغيآجبارآيكون:قيللو

بذلك،المختري!رولا،بثمارةيكونلابهذاالإخبارفإن،بالباطلأموالهمويأخذ

فيوذلك،فيهإثملامحمودأعلوهوكان،يعدلكانإذات!زهبثارةتكونلمانما

أ)1(.كاذبلاصادقوهوإلايكونلاالنبوةمدعي

هذافيأنالبريةفيعاشالسلامعليهإسماعيلانفيالحكممنولعل

لحريته.وحفظآلنسبهصونآ

يرفقونوالنصارىواليهود)سيناء"،أرضمنجزء!فاران!بأناليهودويدعي

جبالفوقهايكتبونإنهمحيث)سيناءألمنطقةمحرفةخرائطالمقدسبالكتاب

أيضآ.الجغرافياعلمإلىتعداهبلالتاريخعلمعلىتحريفهميقتصرفلمإفاران"،

خبرإهذا:فارانجبالفيإسماعيلسكنىعنتيميةابنالإسلامشيخقال

منيموتكادأنبعدفارانبريةفيوسكنربىإسماعيلأنالتوراةفيالله

إنماإسماعيلانالأممواتفاقبالتواترعلموقدماء،بئرمنسقاهاللهوأن،العطش

()2(.فاران:مكةأرضأنفعلم،البيتبنياوأبوهوهو،بمكةربى

نأفلنا"شناءأمنجزءوأنهلفارانالموقعهذاصح"إن:الفضلنبيليقول

باختصار.225-5021/الصحيحالجواب)1(

5.021/السابقالمصدر)2(
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بها3عاشتأوسيناءمنخرجتالتيتلككبيرةامةأيئرى:نسأل

سيناء،صحراءفيعاشت،كبيرة)أمةهناكأنالآثارعلمأوالتاريخيذكرلا

جبالأنإلىأبدآينتبهوالموهم...لثهحاشالإبرهيم؟بوعدهاللهنكثفهل

ذلك،فيشكلا!كبيرة)أمةخرجتالحجازومنأيضأ،)فاران،تسمىالحجاز

..أصولها.كبرإسماعيلكانالتيالعربأمةإنها

إسماعيلفيلإبراهيماللهوعدتحقيقئثبتالحجازجبالفارانفإنوهكذا

هاجر.منالبكرابنه

تبرهنلاوجدتإنفهيسيناءفيكانتأنهايقولونالتيالتوراتيةفارانأما

لإبراهيم.اللهوعدتحقيق

كانوفيها،مكةعندالحجاز،فيسكنقدالتاريخيثبتوكماإسماعيلإن

رؤساءأسيادكانوامكةوأهل،كبيرةأمةشكلواأحفادوأحفادوأحفادأبناءله

عليهما"اصماعيل،البكرابنهفينبيهإإبراهيم"اللهوعدكماتمامآالعرب

،)1(.السلام

الأرضبقاعبخياريمسكونيزالونولاسنةألفمنكثرالعالمأسيادبل

.الآنضعفهمعلىوأوسطها

نفسه:السفرفيوجاء

يقولأقسمتبذاتي:وقالالسماءمنثانيةإبراهيمالربملاكأونادى

مباركةأبارككوحيدكابنكتمسكولمالأمرهذافعلتأجلكمنإني:الرب

نسلكويرثالبحر.شاطئعلىالذيوكالرملالسماءكنجومتكثيرآنسلكوكثر

لقولي.سمعتأنكأجلمن.الأرضأممجميحنسلكفيويتبارك.أعدائهباب

سبعا)2(.بئرإلىمعأوذهبوافقاموا.غلاميهإلىإبراهيمرجعثم

"ابنههوبذبحهأمرالذيالذبيحأن:مرةمنأكثرالإصحاحهذافيجاءوقد

إبراهيمابنهوإسحقمجئقبلالسلامعليهإسماعيلبأنشكولاالوحيد!

نأيستحيلإذالسلامعليهإسماعيلعلىإلاإطلاقهيجوزلاالوصفوهذاالوحيد

.التوراةمحرفوفعلهكمالمإسحق(معالوحيدأ)ابنكقولهيجتمع

916.-168صالفضللنبيلبمحمد؟،الميحبثرهل:كتاب)1(

22.:التكودنسفر)2(
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محمدبظهورإلاتأويلهاويأتيتتحققلموالنبواتالبشاراتهذهبأنومعلوم

فترةعاشواقدإسرائيلبنيمنالسلامعليهإبراهيمنسلانحيثجمي!،الثهرسول

فقد،كثرةولاقوةولاملكولالهمعزلا،وغربةوتفرقذلفيالزمنمنطويلة

نسلمنفمحمداللهرسولظهرأنإلى،الأرضأرجاءفيجمعهمتشتت

"هشموهم:حتىالأخرىالأممعلىوالنصرالغلبةلهفكانتإبراهيمبنإسماعيل

الدنيا،آفاقفيوانتشرواطحنآ،وطحنوهمذرأ،الهواءفيوذروهم،هشمأ

موجيصطكوحيث،الخافقينبينماوملكواالثرياعلؤوعلوهم..الأممومازجوا

ظهروحينمساء")1(،صباحكلهاالأممأفواهعلىإبراهيمذكروظهر،البحرين

.النبواتتلكضذقء!وومحمدنبيناوالمرسلينالأنبياءخاتم

وأما،ذلإلىذلمنمعروفةوحالهم،محدودةطائفةفكانتاليهودأمةأما

لمظهورهمموتعلأنالبشاراتفيجاءلمامطابقآظهورهميكنفلمالنصارىأمة

بلدفيولاوأجدادهما،آبائهمابلدفيولا،سارةوزوجهإبراهيمبلدفييكن

.!محمدلنبيهاللهجعلهالذيبالقدريكنلموعزهموسلطانهموآبائها،هاجر

إبراهيمبنإسماعيلولدمنوهوع!اللهرسولمحمدببعثةأنهنرىوهكذا

علىوكانتجدآعظيمةأمةذريتهامنجعلإذهاجر؟بهاللهوعدماتحقققد

وهذاالثهحقرهمنعظمكمنكانالثهعظمهماحفرفمن،العالمعلىالهيمنةيديه

مبين.وكفر،عظيمجرم

ايضآالتوراةفيجاء،

0،)2(.فارانجبالمنوتلألأسعير،منلهموأشرقسيناء،منالربإجاء

()3(.فارانجبالمن)واستعلن:القديمةالتوراةوفي

تدبرهمنعلىخفاءبهذا"ليس:السابقالنصعلىتعليقآالإسلامشيخقال

وعندنا،الكتابأهلعندهوكالذيسينا،طورمنالثهمجئلأن،غموضولا

،السلامعليهالمسيحعلىالإنجيلإنزالهساعيرمنإشراتهيكونأنيجبوكذلك

اتبعهمنيسمىوباسمهاناصرةتدعىبقريةالخليلأرضساعيرمنالمسيحوكان

؟فاراندماسماعيلهاجرأسكنإبراهيمأنالتوراةفيأليس:قلنا...نصارىمن

234.صالطبريربنلابن،والدولةالدين)1(

-2)33(؟الإصحاحالتثنيةسفر)2(

.-5/991الصحيحالجواب:انظر)3(
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الذيوالنبيئ،فارانواسمهمنهالثهاستعلنالذيالموضععلىدلوناقلنا:

ماوهوواحد؟بمعنىهماوأعلناستعلنليسأو؟المسيحبعدكتابأعليهأنزل

الأرضمشارقفيوفشاالإسلامظهورظهردينأتعلمونفهل.وانكشفظهر

...؟فشوهومغاربها

نأأحدأيمكنولا،فارانبريةتسمىسيناءوطورمكةبينالتيوالبرية

أنهفعلمنبيبعثولا،الأرضتلكمنشيءفيكتابنزلالمسيحبعدأنهيدعي

هذاذكرشحانهوهولمجرومحمدإرسالإلافارانجبالمنباستعلانهالمرادليس

وهذه،القرآنثم،الإنجيلثم،التوراةإنزالفذكرالزمانيالترتيبعلىالتوراةفي

.وهداهاللهنورالكتب

استعلن،الثالثوفي،أشرقالثانيوفيظهر،أوجاء:الأولفيوقال

الإنجيلونزول،ذلكمنأظهرهوماأوالفجر،طلوعمثلالتوراةمجئوكان

ظهوربمنزلةفهوالقرآنإنزالواما،والهدىالنوربهزادالشص!؟إشراقمثل

بهظهر!النبيئفإن؟فارانجبالمنواستعلن:قالولهذاالسماء،فيالشمس

المتقدمين،بالكتابينظهرمماأعظمومغربها،الأرضمشرقفيوهداهاللهنوز

الثهسماهولهذاومغاربها،الأرضمشارقفياستعلتإذاالثمسنوريظهركما

وهاجآ.سراجآالشمسوسمىمنيرأسراجآ

،الوهاجالسراجإلىحاجتهممنأعظمالمنيرالسراجإلىيحتاجونوالخلق

بعضبهيتضررونقدكما،وقتدونوقتفيإليهيحتاجونقد،الوهاجف!ن

ليلآمكانكلوفي،وقتكلفيإليهفيحتاجونالمنيرالسراجوأما،الأوقات

ومغاربها،مشارقهاالأرضليأزويت:ع!فالنبيئقالوقد.وعلانيةسرأونهارآ

منهاأ)1(.ليزويماأمتيملكوسيبلغ

ؤأق!نؤفيإؤآلئن:تعالىقولهفيالقرآنفيبهااللهأقسمالثلاثةالأماكنوهذه

3،.-ا:الئينأ"!آلأييننآتقدؤقذا!يييننؤلمور!

ومنها،ذلكفيهاينبتالتيالمقدسةالأرضوهو؟والزيتونبالتينفأقسم

الذيالجبلوهو؟سينينبطوروأقسم،الإثجيلفيهاعليهوأنزل،المسيحبعث

مكةوهي؟الأمينبالبلدوأقسم...موسىفيهاللهكلم

)9288(.رقم42215/الأمةهذههلاكبابالفتنكتاب،بنحوهثوبانعنمسلمرواه)1(
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،..وهداهنورهفيهاظهرالتي،الثلاثةالمعظمةالشريفةبالأمكنةمنهإقسام

الأسبقفقدم،الزمانيترتيبهاعلىبهااخبرعنها،خبرأالتوراةفيماكانولما

فالأسبق.

وآياتهسبحانهلقدرتهتعظيموذلكلشأنها،تعظيمآبهاأقسمف!نهالقرآنواما

بأعلىفختمها،درجةبعددرجة،التدريجوجهعلىبهافأقسم،ورسلهوكتبه

أشرفلأن،بمكةثمسينا،بطورثم،والزيتونبالتينأولآ؟فأقسم،الدرجات

علىبهافأقسمالأنبياءوكذلك،الإنجيلثم،التوراةثم،القرآن:الثلاثةالكتب

إ)1(.التدريجوجه

والقدوس،تيمانمنجاءالله9:قوله-سبقلمامؤيدأ-التوراةفيجاءومما

وكان،تسبيحهمنامتلأتوالأرض،السماواتغطىجلاله...فارانجبلمن

()2(.قدرتهاستتاروهناك،شعاعيدهمنلهكالنورلمعان

قوله:السلامعليهموسىبهالئةبشرومما

بكلفيكلمهمفمهفيكلاميوأجعلمثلكإخوتهموسطمننبيآلهمأقيم9

بهأ)3(.أوصيهما

علىودليلهم-السلامعليه-"المسيح(البشارةبتلكالمرادأنالنصارىزعم

موسى:مثلالمسيحوأن"مثلك!:قولهذلك

"المسيحإ،وكذلكنبي،"فموسى

أ.!المسيحوكذلك!،يهودي،وموسى

الصفتينهاتينولكنأيعقوببن!يهوذاسلالةمنأنهبهيقصدهناويهودي

نأعلىأصرواف!ن.المسيحوقبلموسىبعدأتواالذينالأنبياءجميععلىتنطبقان

التشابه،ذلكبسببالمسيحهوالنبيئذلك

إالمسيح!إنقولهمأما،نيهشكأمرلافهذانبيآموسى!9كونأما:فنقول

وهوالثهابنهوقالوا:فإن،اللهابنهويسوعبأنلمعتقدهممخالففهذانبيهو

.بالزيادةموسىعناختلفقدإنهقلنا:،كذلكنبي

.258-5/991-باخصار-الصحيحالجواب)1(

.1142ص4-3:الثالثالإصحاح،حبقوقسفر)2(

18.:18الإصحاحالتثنيةسفر)3(
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قليلبعدهذاعلىنردسوفإننافنقولالأصليهودياالاثنينبأنقولهمأما

إموسىأبينالتشابهوجهةالاثنينبينالاختلافجهةنبينأننودلأننا

مج!:محمد"9و

بأفلاالمسيحأما،معروفانبشريانوأبأملهما:و"محمدأةموسى،

له.بشري

.يتزوجفلمالمسيحاما.ذرلةوأنجباتزوجاقدو"محمدا:إموسى،

شعبه.منهماكلوحكموقومهما،شعباهمااتبعهماقدو"محمد،"موسى"

عليهميمفكوهولماليهودقوئهيتبعهفلمالمسيحأما

شريعةفشريعتهالمسيحأما،جديدينونظامبشريعةأتياقدوأمحمدأإموسى،

التخفيف.بعضمعقبلهمن

الأمواتمنقامفقدالمسيحأما،الموتمنيقومالموأمحمد()موسىا

الإنجيل.ويقولهيقولونكما

ارتفعفقدالمسيحأما،موتهمابعدالسماءإلىيصعدالمو)محمد"ةموسى،

الإنجيل.يقولكماالسماءإلى

محمد؟امالمسيحةموسىأ؟،مثلأيهماترى:س

النصإلىعدنالويهوديآ،كانوموسىيهوديآكانالمسيحكوننقطةعندنقف

فيليسوالشبه"موسى!مثلإنهتاللىانما،يهوديالنبيئذلكإنيقوللالوجدناه

الواقعفيالنصأنذلكعلىوالدليل،أخرىأشياءفيد!انما،والعرقالأصل

كيف؟يهوديآ،ليسالنبيئذلكإنيقول

:يقولبل"منهم!أووسطهمامننبيآلهم)أقيم:يقوللالأنه

الناسأقربإناليهود؟أخوةهمفمنأإخوتهموسطمننبيألهم"أقيم

جدهو-السلامعليه-إبراهيملأن،العربهماليهودأخوةتدعىلأقوالشعوب

ومنالتواليعلىواليهودالعربجداهماوإإسحاقأوأإسماعيلا،والعرباليهود

،العربوهمألا،إليهمالشعوبأقربمنبلاليهودمنليسالثبيئذلكف!نثم

الشعبفيمحصورونوالمرسلينالأنبياءبأنيعتقدونالذيناليهودثائرةتثوروهنا

فقط.اليهودي

هوالنبيئذلكأنتثبتأخرىدلالةلوجدناأكثرالنصفيالنظردققناولو

ومحمدبهأ،أوصيهمابكلفيكلمهمفمهفيكلاميوأجعل9:قولهففيمحمدإ،9
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غننتنطق)ؤقا:كلاممنفمهفيموضوعهوبماإلايتكلملاكانع!بحاللهرسول

4(.-3:التخمأ!ديؤكأؤش!رإلأئؤ!اق!المؤئ

باسميبهيتكلمالذيلكلامييسمعالذيالإنسانابنويكون9:التوراةوفي

")1(.أطالبهأنا

)2(.تعالىباسمهسورةكلوتبدأ،اللهكلامهوالقرآنإن

بلادفيالوعرفي.العرببلادجهةمنةوحي:قولهالتوراةفيوجاء

.1)3(000العرب

؟؟العرببلادمنجاءوحيوأي،العرببلادجهةمنالوحي

الكتابة،يعرفلالمنالكتابيدفع)أو:التوراةفيقولهالنبوءاتأظهرومن

أ)4(.الكتابةأعرفلا:فيقولهذا،اقرأ:لهويقال

النص.وهذاالوحينزولقصةبينتقارنأنولك

المماثلةذكرتالنصوصلأنلمج!م،محمدهوبهالمتشرالنبيئأنيتبينوبهذا

بشريعةأتىانه:أهمهاومنالأمور،منكثيرفيلموسىمماثلومحمد،لموسى

رسو،إفتمآزممقتآأإتآ:تعالىقال،للصلاةوالطهارةبالجهادأمرقدوأنه،جديدة

.(15:الفزفلأ!"زبئولايزغؤ!إلىآزسقآ؟لخيمشفها

)وأجعليسمعمايحفظأفيالمبعوثالنبيئأنالسابقةالنصوصبينتكما

مابكلإفيكلمهم:نقصانأوزيادةدونالوحييبلغأمينوأنهفمه"،فيكلامي

به"أوصيه

نصتالتيوالبشاراتالنبواتتلكلبطلتع!محمدالنبيئيظهرلمولو

.التوراةعليها

91.:18الإصحاحالتثنيةسفر)1(

الميحبشرهل:كتابفياللامعليهماومحمدموسىبينالشبهأوجهفي:انظر)2(

165.-164صالفضلنجيلبمحمد؟،

17.-2113:الإصحاحاشياءمفر)3(

12.:92الإصحاحاشعياءسفر)4(
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وصفة:اسمآ!الانجيلفيبهالبشارة

ئينلتانقتيئاإلييهرأط!زم!ولىإئيإترءيلتتيئتيتمآشجميم!ىقاذأتا:تعالىقال

ئينسحرقذاتالو(بأدتتفجآةمممتاتاآتهذآلخا،بغلىىينما؟يئيرسمولىؤئتي!راآدؤزقيينتذئ

6،.:الضفأد!

لكثرة،دقةبكلر!محمدنبيناعلىيصدقصفةمنيحملهوماالاسموهذا

العالمين،ربدلالحمد1الكتابفيجاءتسورةفأول،اللهعلىوثنائه،حمده

بهاويبدأ،دثهبالحمدخطبطيبداوكان،ركعةكلفيوتقرأ،الصلواتبهاوتفتتح

...ذلكوغيررسائله

العظيمة.وأخلاقهالحميدةخصالهلكثرةامحمد(اسمعليهيصدقكما

المتقدمةالكتبفيجاءماانفي؟القيمابنالرأيهذاإلىذهبوممن

)2(الصريحباسمهجاءالنصأنإلىالأكثرونذهببينما)1(،وصفه

الجديد:العهد-الإنجيلبشاوات

وأالناموسلأنقضجئتأنيتظنوالا9-:السلامعليه-المسيحقال

السماءتزولأنإلىلكمأقولالحقف!ني.كفلبللأنقضجئتماالأنبياء.

إ)3(.الكليكونحتىالناموسمنواحدةنقطةأوواحدحرفيزوللاوالأرض

التالية:النقاطفيأهميتهلهالنصهذا

لماإبطالذلكوفىالتوحيد،وهوواحدالأنبياءدينأنعلىالتأكيد-أ

اللهدونمنإلهالمسيحأنمنالنصارىزعمه

قبل.منالأنبياءبهبشرماعلىالتأكيد-2

الإنجيلةمنالبشاراتنصوعر

:السلامعليهالمسيحقاليوحنا،إنجيلفيالبشارةجاءت

يقبليقبلنيوالذي.يفبلنيارسلهمنبفبلالذي.لكمأقولالحقالحق9

")4(أرسلنيالذي

19.صالحيارىهدايةانظر:)1(

وغيرهما.273صللقرطبي،الاعلام1/58،حزملابن،الفصل:انظر)2(

18.-517:11:الإصحاح:متى)3(

02.)12(:الإصحا!يوخا)4(
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الذيقيبمحمدالإيمانمعبالمسيحالإيمانتلازمبيانالسابقالنصفي

نفسهالوقتفيفهوبهوكفرمحمدآيقبللمومن-السلامعليه-المسيحبهبشر

أرسلالذيبالثهالإيمانمعبالرسلالإيمانثلازمأيضآوفيه،بالمسيحكافر

الرسل.

أيضآكثيرآامورآلين)1:كلهالدينإكمالهعدمعنمعتذرآالمسيحوقال

،)1(.الأننحملواأننسنطبعونلاولكن،لكملأفول

نأالثهعلمفيسبقوقد،بعدهنبيئإرساللضرورةتعليلالنصهذاوفي

)ولكنالخاتمةالرسالةلتحملزمنهأهلمناسبةلعدمالخاتمالرسولليسالمسيح

إ.الآننحملواأنتستطيعونلا

الرسالةلهوتكونللأبد،هدئهيبقىققيرسلأنالثهمنطالبآالمسيحوقال

ئعزيأفيعطيكمالآبمنأطلبوأنا.وصايايفاحفظواتحبوننيكضتم"إن:الخاتمة

لالأنهيقبلهأنالعالميستطيعلاالذيالحقروحالأبد.الىمعكمليمكثآخر

اترككملافيكمويكونمعكمماكثلأنهفتعرفونهأنتموأما.يعرفهولايراه

بنامى،)2(.

لهمصدقرسولإرسالاللهمنيطلب-السلامعليه-المسيحأنوالمعنى

،أببدونكاليتامىكاملدينبدونالناسوكأن؟الساعةقيامإلىهدئهيبقى

رسالةأيأبديةهدايةيكونأنيصلحماالهدايةمنمعه-لمجي!اللهرسولومحمد

خاتمة.

ونفيالمسيحلنبوةوبيان،بالآبللمرادوتوضيحبشارةفيهالتاليوالنص

نفسه:الإصحاحفيوهو،لألوهيته

لايحبنيلاالذي...نأتيهـاليهأبيويحبهكلامييحفظأحدأحبني"إن

بهذا.أرسلنيالذيللآببلليليستسمعونهالذيوالكلام.كلامييحفظ

فهوباسميالآبسيرسلهالذيالقدسالروحالمعزيوأما.عندكموأناكلمتكم

تفرحونلكنتمتحبوننيكنتمولو...لكمقلتهمابكلوبذكركمشيءكليعلمكم

يكونأنقبلالآنلكموقلت.منيأعظمأبيلأن.الآبإلىأمضيقلتلأني

.02:(1)6الاصحاحيوحنا()1

.18-15:)14(الإصحاخيوحنا)2(
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وليسيأتيالعالمهدارئيسلأنكثيرأمعكمايضأاتكلملا.تؤمنونكانمتىحتى

هكذاالآباوصانيوكماالآبأحبأنيالعالمليفهمولكنمميء.فئله

")1(.أفعل

الكلمةتتملكيلكن9:قولهنفسهيوحناإنجيلمنالتاليالإصحاحوفي

أناسأرسلهال!يالمعزيجاءومتى.سبببلاأبغضونيإنهمناموسهمفيالمكتوبة

أنتمونشهدون.لييشهدنهوينبثقالآبعندمنالديالحقروحالآبمنإلبكم

الابتداءا)2(.منمعيلأنكمايضأ

يأتيوسوت،انتهتقدالمسيحمهمةأنعلىوضوحففيهالتاليالنصأما

لكمأقولولكنىة:يوحىوحيإلاهووماالخير،إلىكلهالعالملرشدبعدهنبي

نإولكن.المعرييأتيكملاأنطلقلمإنلأنه.أنطلقأنلكمخيرإنه:الحق

وعلىبزوعلىخطيةعلىالعالميبكتذاكجاءومتى.إليكمارسلهذهبت

أبيإلىذاهبفلأنيبرعلىهـاما.بييؤمنونلافلأنهمخطيةعلىأما.دينونة

دين.قدالعالمهذارئيسفلأن؟دينونةعلىلىاماأيضآ.تروننيولا

.الآنتحتملواأنتستطيعونلاولكن،لكملأقولأيضآكثيرأأمورآليوإن

نفسهمنيتكلملالأنهالحقجميعإلىيرشدكمفهوالحقروحذاكجاءمتىوأما

أ)3(آتيةبأمورويخبركمبهيتكلميسمعماكلبل

الطبعةوهي)4(،الآنالمتداولةالمعاصرةالنسخةمنمأخوذةالنصوصهذه

أما.كلهالعالمحولالكناثسوتنشرها،العالمفيوتوزعتطبعالتيالمعتمدة

)الفارقليط!:يقولونلىانماالمعزي،9يذكرونفلاالقديمةوالنسخالقديمةالترجمات

منمعناهالأن،الجديدةالطبعاتمنحذفتاللفظههذهولكن"البارقليط!أو

الحمد.:اليونانيأصلها

.13-23:(41)الإصحاخيوحنا()1

27.-25:()15الإصحاخيوحنا)2(

.13-7؟()16يوحنا)3(

كلصدرنييأتي،الأوسطالشرقفيالمقدسالكتابدارطبعةمنهانقلتالتيالطبعة)4(

هوامشصفحةكلوفي،الإصحاحيتضمنهاالتيالرئيسةالمرضوعاتذكرمنهاإصحاح

نفسه.للموضوعمابههلمواضعإحالاتتتضمن
حألأ،ك!حا؟أ!3530!م!-3!ى1-599كذمح!3.6.ول
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منفبدلأآخر،بتحريفجاءفقد،الإنجيلتفسيرمعالمطبوعالنصوأما

وأنا.وصايايفاحفظواتحبوننيكنتم)إن:نقلهالسابقالحاليالمعتمدالنص

الابد،()1(الىمعكمليمكثآخرئعزبآفيعطيكمالآبمنأطلب

أنالآبمنأطلبوسوف.بوصايايفاعملواتحبوننيكنتم)إن:قالوا

الابد،)2(الىمعكميبقىأخرمعينآيعطيكم

المعين.إلىالمعزيلفظفغيروا

"معزيآ:نصهماعندهمالمقدسالكضابكلماتتفسيرفيوجاء

.،)3(المعزي-المدافع-المحامي-الشفيع:)باراكليتوس(

"!المعزيلكلمةالنصاوىتأويلبطلانبيان

ب)روح)معين(كلمةبتاويلقاموا)المعين(إلى)المعزي(كلمةحرفواأنبعد

الجديدبالنبيئمبشراتأنهاعلىالإصحاحاتفيآنفأإليهاشيرماوكل(القدس

-)13شيءكليعلمكموهو16(،:)14الأبدإلىمحكميمكث:الذيالخاتم

ومتى26(،:)15الحقكلمصدروهو26(:)14المسيحباقوالويذكر26(،

لافلأنهمخطيةعلىأما.دينونةوعلىبزوعلىخطيةعلىالعالميبكتجاء

دينونة؟علىوإما.أيضأتروننيولاأبيإلىذاهبفلأنيبرعلىدماما.بييؤمنون

الىيرشدكمفهوالحقروحذاكجاءومتى...دينقدالحالمهذارثيسفلأن

آتيةبأمورويخبركمبهيتكلميسمعماكلبلنفسهمنيتكلملالأنهالحقجميع

16(:7-)13

)4(.القدسالروحهوكلهبهذاالمرادأنوذكروا

المسلميناحتجاجعلى)النصراني"النورعبدمنيسالقسد.ويعترض

:نقول)وللرد:فيقولاعتراضاتبعدة!المعزي(فيالواردةبالنصوص

17.-15:(1)4الإصحاخيوحنا)1(

الحديثةالترجمةمنالكتابيالنصأخذواأنهموزعمواالجديد،للحهدالتطبيقيالتفسير)2(

365،-036صالمقدسللكتاب
*ء*ء،6!كل!،ءلأنعهه!)!عه("ه!اهآهحفىط4!م!"م!،6991.

423.صإبراهيمقصسسيد،السرةالألفاظمحجم،المقدسالكتابكلماتتفسير)3(

365.-036صالجديدللعهدالتطبيقيالم!مير:انظر)4(
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ولقب)الوكيل(،أو)المؤئد(:تعني)بارقليط(اليونانيةوفي)المعزي(،-أ

الله.ألقابمنلأنهما،مخلوقإلىإسنادهمايصحلا(والوكيل)المؤيد

للدلالةإلاالجديدالعهدأسفارفي)المعزي(البارقليطكلمةتستعمللم-2

المسيح.إلىللتلميحأيضآوجاءت،القدسالروحعلى

عملهميمارسواانبدونتلاميذهينتظرأنالمسيحمرادأنتظنونهل-3

،)1(.محالهذا؟بعدهنبييجئحتى

لكيبلفحسبالنصوصيحرفونأنهمبيانالنقلهذامنأقصدلم:أقول

مثالخيرنقلهسبقوماالضعفغايةفيبأسلوبالحقعلىردودهمطريقةأبين

غيرعلى)المؤيد(أو)الوكيل(وصفإطلاقمنالمانعماإذ؟ذكرتماعلى

؟؟الله

مرارآجاءتالمعزيإنثم،بنفسهأولهاآخزهانقضفقدالثانيةالنقطةوأما

فقد)عزي(مادةأما،مواضععثمرةمناكثرفيأالمقدس"الكتابفيوتكرارأ

مرة)2(.مائةمنأكثروردت

بالشريعةالعملتعطيلإلىتوصلكيفأدريفلا:الأخيرةالنقطةوأما

جاءمنكلبثمرعالعمللتوقفهذاصحفلو،بالبشارةالإيمانعلىبناء

.!أببشارة

بعدجاءتالتيأالقدسالروحداكلمةأنإلىالفضلنبيلد.ويذهب

الربقولبعد"إسحقأأضافواكما،بالإضافةتحريف:النصوصفيالمعزي

"..وحيدكابنك"لإبراهيم

بالابنالمقصوديكونأنإسحق،9علىمستحيلآكان"فمثلما:قالثم

المقصوديكونأن"القدسالروح9علىمستحيلهوكذلكالوحيد،

!القدسالروح9هويلالمعزي!ذلكأنافترضناإن:فيقولوالمنطق..."بالمعزي!

عنهئعلنالكتابوهذا453.-204صالمقدسالكتابحولوهميةشبهات:كتاب)1!

المراسلةعبرالمسلمونليقتنيهالإسلاميللعالمتصلالتيالتبشيريةالاذاعاتفيكثيرأ

.القاهرة،الإنجيليةالدوبارةقصركنيسة؟اصدارمنوهومجانأ.

بهئستدلتاموسوهو204،-104صبوستجورجد.،المقدسالكتابفهرسانظر)2(

لألفاظالمفهرسالمعجمغرارعلىوهو،آياتهمواضععلىالمقدسالكتابألفاظمن

الكريم.القرآن
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خيارين:أمامف!ننا

..تتحققلمالمسيحنبوءةإن-ا

فآثرهمالآخرالبعضعلىالتلاميذلبعضمحابيأكان(القدسالروح9إن-2

ا)1(.الآخروننسيهاأشياءبتذكر

بدلالة:

لمإنلأنه.أنطلقأنلكمخيرإنهالحقلكمأقول"لكني:الإنجيليالنص

()2(.إليكمأرسلهذهبتإنولكن.المعزييأتيكملاأنطلق

إنجيلهم:بنصقبلمنأتىقد!القدسإالروحإنثم

منحبلىوجدتيجتمعاانقبلليوسفمخطوبةأمهمريمكانت"ولما

أ)3(.القدسالروخ

عليهالمسيحعلىنزلقدالقدسالروحأنتبينصريحةنصوصوجاءت

:السلام

أ)4(.حمامةمثلجسيمةبهيئةالقدسالروحعليهونزل)

محمد!أهوبالمراد؟احقأيهماندركأنيمكنالتاليالنصخلالومن

؟:القدسالروحأم

يتكلملالأنهالحقجميعإلىيرشدكمفهوالحقروحذاكجاءمتىوأما9

")5(آتيةبأموروبخبركمبهيتكلميسمعماكلبلنفسهمن

بلالقدسالروحغيربهاالمرادانالواضحفمنالمعزي!9هذامهمةأما

اثلاث:بالمهامتامالذيهو-كلي!إنهحيثءلمجب!محمد

:ذاكجاءومتى9

خطية،علىالعالميبكت

بر،وعلى

918.-188الفضلنبيل3بمحمدالمسيحبشرهل)1(

.7)16(الإصحاخيوحنا)2(

18.)1(الإصحاختى)3(

22.)3(الإصحاخلوقا)4(

.14-13)16(الإصحاخيوحنا)5(
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دينونة.وعلى

بي.يؤمنونلافلأنهم:خطيةعلىأما

ايضآ.تروننيولاأبيإلىذاهبفلأني:برعلىوأما

دين،)1(.قدالعالمهذارئي!فلأن:دينونةعلىواما

الفضل:نبيلقال

:المعزيلهذاثلاثمهامفهناك"إذن

بالمسيح.للإيمانيدعوإنه-ا

الله.إلىالمسيحارتفاعيؤكدإنه-2

ويدينه.العالمهذارئيسيحاكمإنه-3

.الناسمنمحدودةلمجموعةوليسكلهللحالميفعل)نماذلككلفيوهو

وأما،دليلالىيحتاجلاأمرفهي،بالمسيحل!يمانع!محمددعوةاما

محاكمتهوأما،القرآنفيموجودةفهي،اللهإلىارتفعقدالمسيحبأنشهادته

ح!سب؟العالمرئيسهومن؟الث!رحبعضإلىيحتاجمافهي،العالمهذالرئيس

أدانهمنأعظموالرسولأالشيطانهوالعالمهذارئيسف!نالإنجيليالمفهوم

المسيحوعدبماقامالذيهوكل!محمدأأنالقارئايهاترىالا..منه،.وحذر

أالمعزي،،)2(.ذلكبهايقومأعمالمنالتلاميذبه

حينرأتالتيأميورؤيا،عيسىوبشارة،ابراهيمدعوةأإني:ييئقال

أ)3(الشامقصورمنهلهاأضاءتنورلهاخرجوقدوضعتني

الأوصاففيالنظرإلىيحتاجالأخيرةالبشارةتطبيقإن:نقولوباختصار

القديمة،الأناجيلفيإالفارقليطأعليهيطلقكانوالذي)المعزي،،فيالواردة

تطوراتأحدثفيو)المعري،الفارقليط(9عنبديلآأ!المعينلفظةظهرتومؤخرآ

ومدىأوصافهفيفلينظرذلكمنوبالرغم،للإنجيلوالتبديلوالتغييرالتحريف

اللفظةلهذهالنصارىتأويلاتبطلانبيانثمف،محمدنبيناعلىانطباقها

.11-61:8لإصحاخا،بوحنا(1)

-291391صالفضلنبيلبمحمد؟،السحبشرهل)2(

الذهبيوأقرهالاسنادصحيحوتال،ساريةبنالعرياضعنالمستدركنيالحاكمأخرجه)3(

.9صالدلائلفينعيمأبووذكره20،06/
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اللهسائلأ،بهالقيامحاولتماوهذا.!االقدسبالروح"المعين!أو""المعري

)1(.والتوفيقالهداية

:-ليظهركما-أقواهاعلىالثاراتذكر-فياقتصرت)1(

التالية:الكتبفيائظرالبثاراتمنوللاصتزادة

كل565تالحمويظفرلابنالتشر،بخيرالثرخير-

كل.896تالاسكندرانيحنبنسعيدالبشر،سيدنبوةفيالنظرمسالك-

السقا.حجازياحمدد.،دكتوراهارسالةالانجيلالتوراةفيالإسلامبنبيالبشارة-

ترجمةداود،الأحدعبدالبروفسور،والتوراةاليهودكتابفيوردكماع!محمد-

الزين.فاروقمحمد

طويلة.السلامعبدالوهابلعبد!،بمحمدالأنبياءلارات-

الرحمن.عبدمحمدمجديترجمة!؟محمدعنالمقدسالكتابيقولماذا-

شليي.رؤوتد.،الخاتمةالنبوةبشائر-

.الشرقاويمحمدالأنبياء،بشاراتفي!محمد-

الدالاتي.المحطيعبدد.،السلامعليهالميحأخسرولم!محمدربحت-

عزتمحمدالمستشار،والقرآنوالإنجيلالتوراةفيالاسلامنبيئص!محمد-

.الطهطاوي
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السابعالمبحث

يين()معجزاتها!أخرىآيلاله

منوأسلمها،للصواب-نظريفي-التعريفاتأقرب:المعجزةتعريف

التالي:التعريفالاعتراضات

،)1(.اللهرسولأنهادعىمنصدقإظهازبهفصدما9

لماعنهاأعرضومناقشاتاعتراضاتمنتخلوفلاالأخرىالتعريفاتأما

)2(.باطلةوشروطقيودمنتتضفه

)1(

)2(

عبدهر:والإيجي933.ص!الكلامعلمني"المواقفكتابهفيالإلجيتعريفوهو

بفارس)إيج(منوالمعانيبالأصولعالم،الفضلأبوالغفار،عبدبنأحمدابنالرحمن

3.592/الأعلام:انظركل756صنةمات،والفلفةبالفجورالفوطيواتهمهالقضاء،ولي

الجبارعبدللقاضيالخمةإ،الأصول"لثرحانظر:المعجزاتفيالمعتزلةمذهبلمعرفة

منالمعتزلةموتفعنكلامهثنايافي-للألوسي"المعانيو"روح571.-568ص

لوازمهموفندللمعجزةضروطهمفيتيميةابنالإسلاميثيحناتئهموقد1/338،-الحر

بنمحمدد-.الثخفضيلةتحقيق615-471صالأصبهانية"!شرحكتابهفيالباطلة

السعوي،عوده

1/6،للغزاليالمتصفى"،9:انظرالمنكلمين.جلعدالمعجزةتعريفولمعرفة

.02صللرازيوإالأربحينإ،

عدمتظهربطريقةللمعجزةعنهمالمثهورالتعري!تيميةابنالإسلامشيخنقلوقد

المعجزة:وتال،نبينبوةعلىدلبلآأوحدها(المحجزاتجعلمنفإن9:فقاللهإتراره

بذكرمماذلكونحوالمحارضةمنالالم،بالتحديالمقرون،للعادةالخارقالفعلهي

دليلأهذاكانان:تيلوغيرهماوعشىموسىنبوةعلىدليلأذلكوجعلواالمقامهذافي

موسىنجوةعلىدليلأيكنلمدليلأ؟يكنلملىان،!،محمدنبوةعلىدليلفهو

ونقل،غيرهعنمثلهيثبتلمماالمعجزاتمن!محمدعنثبتقدفإنه،وعيسى

الت!كذيبمعبآياتهالتصدبقفيمتغ،وغيرهعيسىمعجزاتنقلمنأعظممتراترمعجزاته

.44-2/43الصحيحالجواب!"محمدبآيات
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قدالشرطبهذاف!نهم)1(المعجزاتفي!التحديأاشترطواالذيأولئكأما

،وتكثيره،أصابعهبينمنالماءونبع،الجذعكحنين-لمج!؟آياتهمنكثيرآأخرجوا

بالتحديمقرونهومامنها؟فمعجزاته.وغيرهاالغزواتفيالملائكةوإمداد

تتضمنلا-لمجيحبهاجاءالتيالآياتف!ن؟مقرونغيرهوماومنها،الكريمكالقرآن

)2(.القرآنسوىالتحديشرط

التمييزاجلمنكانتالمعجزةفيأشترطتالتىالشروطغالبأنالحقيقة

والولي،والكاهنوالساحرالنبيئمنكليدعلىتظهرالتيالعاداتخوارقبين

آيات"أن:لعلمواقليلأالدعوةودليلوالدعوةالداعيحالفيتأملوالووهؤلاء

الثهأنفيعلمونلغيرهمتكونمماليستبهممختصةأنهاالعقلاءيعلممماالأنبياء

وآياتهم،قومهمحياةفيكانتالتيآيتهمفيوسواءالأنبياء،لغيرمثلهايجعللم

ليستهؤلاء،وهلاكهؤلاءبنجاة،مكذبيهموبينأتباعهمبينبهااللهفرقالتي

الأنبياءجنسأنالمقصود...لغيرهمالمختلفةالعاداتفييوجدماجنسمن

أنهاالعقلاءيعلمالتي،صدقهمعلىالدالةوالدلائلبالآياتغيرهمعنمتميزون

.")3(..عادةخرقولاعادةلالغيرهمليستأنهافيحلمون،لغيرهمتوجدلم

فالقتلوالجنالحيوانأفعالجنسمنوالكهانالسحرةخوارقإنثم

؟الأعمالمنونحوهاسرقماإحضارأوبلد،إلىبلدمنالهواءفيوالطيران

والحركةوالمرضالموتف!ن؟المخلوققدرةجمنخارجةغيرمقدورةكلها

القليلالماءكونبخلافوهذا،الأعراضهذهالعادةفييقبلوالحيوان،أعراض

زيادةغيرمنالأصابعبينمنالماءينبعانأوكثيرآ،يصيرحتىيفيضنفسه

أميزانكتابهفي!أ!للمعجزةشرطأ)عشرينفرحهابوالحسينيجمالذكروقدهذا

تلكانظر،طنطاويسيدمحمدالأزهرشيخبتقديم-علميةرسالةوهي-االمعجزةالنبوة

بعضها.علىتحفظاتنفسهوللباحث74،-16ص:نفسهالمصدرفيالشروط

/2(القرآنعلومفي)الاتقانكتابهفيالسيوطي:منكلالتحدياشترطواالذينومن)1(

ويوسف922،صااليقينيات"كبرىكتابهفيالبوطيرمضانسعيدومحمد،116

.11صع!،المردلينسيدمعجزاتفيالعالمينعلىاللهأحجةكتابهفيالنبهاني

تيميةابنالاسلاملشيخالنبوات،9كتاب:انظرالمعجزاتفيالتحدياشترطمنلمناقشة)2(

156.ص

165.-161ص-باختصار-النبوات)3(
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جني)1(أوإنسيعليهيقدرلافهذايزادها،

تأييدفالآيات،والكهانالسحرةوخوارقالأنبياءآياتبينمفترقانفالأمران

بالجن،الشيطانمنوتلاعبتعاونوالكهانالسحرةوخوارق،الرحمنمن

.والإنسان

،النبوةعلىدليلآالقرآنفيتردلم)المعجزة(أي؟اللفظةهذهبأنعلمآ

كالتالي:وهي،أخرىوتسمياتألفاظالنبوةعلىدليلآوردوالذي

الحق:-

تالى!يدث!ؤفذاإنقاي!عندبممقالحقجأءممئمإققتا:تعالىقولهفي

-76:أئونس"!آخمئجزونئطخؤلائذأآممخرلج!!غتئاصلق!يئآلمؤلؤ!مويم!؟

.،77

:البينات-

"...ثألتتضنجا،ورقومتمإذرمملافتلأمنآزص!قاإوتقذ:تعالىقولهفي

:الإسزاء0011.تثتمز:ايئختستعمو!ئةاطضاإؤثقذ:تعالىوقوله47،،:الزومأ

101،.

و%ئثتايألرشئل!تتدء4يو؟زققتتاأليهتئيئوتى:ائئتا)ؤتقذ:تعالىوقوله

87،.:التقزةأ0،0.أبئتئقعغتمأتنجمي!ى

:البرهان-

نجاصراقفوآضحمخسموصغيزمنئتضآةتخربئجت!كفيتدثرإأتلك:تعالىقولهفي

32،.:القضصأ0001وم!يةيخينعؤ%إذرثلىمونبرقتازقذنفآلزقمحين

الآية:-

الئازغات:1!،آكثرىآلأتة)بخزلا:موسىمعجزةعنتعالىقولهفي

تاأدتةأغمدوأيقؤرقالىصملئاآخاممئمثمؤإطك:صالحمعجزةعن02،وقال

ةايةثحخآللهناقةئذ.زئبهتمئتبئنةمجا:ئمقذغلأ2إب!ئقل!م

الأعزاف:أ،!آليصغذاليقتآصذكئميص!و:تضئ!وهاؤلاأدتهآقىضفيتأ!لقذروها

.173

.7-4ص-بتصرف-تلنبواا:نظرا(1)
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-سلطان:

الذاريات:أأ!يين!لظنفئسناذأزصمقتئماإدمومى+أقىقتعالىقولهفي

.،38

يي!:محمدنبوةعلىدليلأجعلهمااللهسمىوقد!ه

-آية:

ئرحينتهاكألؤاالأزيهت!ةاتنقينةاتزينتةيهرإوقا:تعالىقالكما

يروادان!آققعزؤألنضأالئ!اعةإأقتزلمب:تعالىقالكما4،،:الأنغامأ!!

2،.-االققر:أ"ئ!تمرممخرتغلمزئو(يفيضئوأةاتة

ترؤ(ت!نؤتزماذايخت!ؤفي-تققفؤأنأيهتةبللوبهت!قئؤخظتاإلذتستيغتن)ؤي!م

.25،:الأنغام000.1كأجمؤمؤا،ةاتزضل

و(خرىألئوصمبيل!فئفيلنئ!يرأتقتايئتينقةايآ!قكغصانإقذ

ذلثقإئ!مثافيمنينشربجمؤئدوأقةآنحذرأىيثلنيضيرؤنفم!ايرير

13،.:جممزانأآل!!آلا"بضديفيؤبلتتزبر

وبرهانآ:-

بمالؤبمرإثييهغؤأنزبخآرئبهغينئرنمنجآءكئمقذآلتالئق)تأئها:تعالىقالكما

174(.:الئساءأ!،

لفظمنالمقصودعلىأدلكانتالأنبياء،آياتبهاشميتإذاالألفاظوهذا

.المعجزات

عقلامستحيلةليستالمعجزات

المسألةفيالواحدةالفكريةالمدرصةأصحابيتناتضأنحقأالعجيبمن

نفسها:

والأشاعرةالمعتزلةمن؟المتكلمون-القديمالعقلانيالاتجاهفأصحاب-

المعجزاتفيالنبوةدلائلبانحصارقالوا-والزيديةوالماتريدية

المعجزاتنفيجهدهمحاولوافقدالحديثالعقلانيالاتجاهأصحابأما-

)1(.بيانهسبقكماالقرآنعداما-الحسياتفيالإيمانبحصرتأثرآ-

-،186-168صنبوتهإثباتفيالمتكلمينمذهب:مبحثي؟الرسالةهذهفي:انظر)1(
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هيبلعقلآالمستحيلاتأوالممتنعاتمنليستالمعجزاتأنوالحقيقة

قبيلمنليستالمعجزاتإذ،العقليةالممكناتمنوهيوشرعآ،عقلأجائزة

التسسل)1(أوالدورمنأورفعفماأوالنقيضينبينالمجمع

تأثرهممعالحديثالعقلانيالاتجاهأصحابعلىالواجبمنكانبل

فيالإنسانكطيران؟الحديثةالمخترعاتلتلكورؤيتهمومنهجهالحديثبالعلم

الناسظنفيمستبعدآيعدكانمماالقليلالزمنفيالطويلةالمسافاتوقطعالهواء

.المعجزاتباستحالةيقولواألا

الةعندالآياتإنما

ونوعها،المعجزاتتعيينفيالمتعنتةالمشركينمطالبعلىالقرآنيجبلم

آيته،يجعلحيثأعلمسبحانهوهوالآياتمنشاءمانبيهيدعلىاللهئظهروانما

تثليهونآؤ!تئبرغاألارعننينبآتتحرحتئلكئؤينىثن)ؤتالوأ:تعالىقال

زعضتكتاأخمممآءقمتق!آؤ!تفج!!يخئققاآلأئهزقئحروعتىتخيليينجتة

فيئرققآ!وزخرتينتئتلكبيهؤنأؤ!قبيلآؤألضقبهةبأدئهتأيئآؤيهمممفاغليتا

بث!يمالأكنثكللرقسمئحانللئقرؤلمكتبئاغقينائتزلمحتئيزقيكثؤيررؤلنآل!ئ!م!

39،.-09:الإسزاءأ،زشولا

:والجواب

بعرةآلآقةثمؤؤءائيتاآلأولونبها!ذليآنالأبآلأتمقئزسيلآنضغنآ)ؤما

95،.الإسزاء:1!!تخؤلفاالأبأي!تئضنرميلؤقاتهأ!لمخصؤا

ائماتتمبهاليئمننةائة!خآةتهت!ثبنآتحجغجفدبألئم)ؤآفمم!موأ:تعالىوقال

ك!اوآتثزممغآئدكئ!ؤئقفمب!يؤضمؤنلاتجآةتإزاآلئمايئثتيربهتموقاألئ!عنذآلأتت

115،.-901:الأنغام1!،تقمهونكلغئيهزفيؤنذرممتممئئآؤئربرءيؤمنوار

ماإلىيجابواألاالربانيةوالرحمة،الإلهيةالحكمةاقتضت9:كثيرابنقال

!)2(.بالعذابفيعاجلهمبذلكيؤمنونلاأنهمعلماللهلأنسألوا،

491.-187صالمحاصرةالعقلانيةومذهب

محمدد.،والمعراجوالإصراء28.-25صصبريلمصطفى،الفصلالقول:انظر)1(

13.صشهبةأبومحمود

52.-3/94كثيرلابنوالنهايةالبداية)2(
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كوه!+ألرفتآثلأفثؤلأتالو(عدتامقآلخقجآةممد،)تقتا:تعالىوتال

،!بهفرونلهكل)تأؤقالوأتبهه!!سمخ!إنقالوأقئلمونكوصىأهـنيئآيفرو(آؤلأ

148.:القضصأ

الرسولوهو:الحقجاءهمفلما)أي:السابقةللآيةتفسيرآالزمخشريوقال

طريقوسدمعاذيرهموقطعت،المعجزاتسائرمعالمعجزبالكتابالمصدق

الكتابمن48،:القضصأنو!م!+،أئرلتتآتلأفثؤلأ)تالؤأاحتجاجهم

فجاؤاالآياتمنوغيرهاالبحروفلق،حيةالعصاتلبومنواحدةجملةالمنزل

جاءأوكنزعليهأنزلالولاقالوا:كماوالعناد،التعنتعلىالمبنيةبالاقتراحات

ذلك)1(1.أشبهوماملك(معه

:المعجزاتأتسام

:قسمانالرسولمعجزاتأنإلىالمعتزلةذهب

القرآن-ا

نوعين:علىالقسموهذا،القرآنسوىأخرىمعجزات-2

حية.العصاكقلب؟عليهالعبادمقدورفييقدرلاما:الأول

منالثقيلةالأجسامستحريكالعباد؟مقا-ورفيجنسهيدخلما:الثانهـب

ممارسة.يخير

أمثلة؟لذلكوضربوا،الثانيالنوعمنالرسولمعجزاتالمعتزلةجعلوقد

قبلحدثماأما،الغيوبعنإخبارهومنها،النخلةجذعوحنين،الكبيمالعد!إشباع

فمالج!-!دآياتهمنئعدفلا-الصدرشقكحادث-عليهشرطهمانطباقصحولوالبعثة

ذلكغرفآخرلنبيئمعجزأنهعلىوحملهتأويلهيجبمعجزاتمنحلفولتهفيئكان

غتاإيئأقاذ:تعالىلقولهالمهدفيالمسيحكلاممعبشةواستثنوا،ئعرفلمأمالنبيئ

عقلاللهيجعلأنبممتنعليس:وقالوا35،:أمريم!!تنيتاوتجتلتيآممتنتءاتبغآدئب

!)2(.الأنبياء!مبلغالفضلفيويبلغصغرهحالفيكاملأالصبي

2.384/للزمخشر؟؟ال!صثمافتزص!ير)1(

-595صله،الخمسةالأصولوشرح15،215/الجبارعبدللقاضيالمغني:انظس)2(

4.077/الثرحلسورةالزمخشريشرحوراجع،795
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إلى-عندهمشروطهاعلىبناء-للمعجزاتتقسيمهافيالأشاعرةوذهب

قسمين:

مثله.وجودمعتادآليسفعلظهور-ا

عنالسلامعليهزكرياكمنح؟مثلهفعلعنمقادبشيءالفاعلتعجيز-2

.!!لهمعتادأكانأنبعدليالثلاثالكلام

نوعين:علىجعلوهحيثالأولبالقسماهتمواوقد

كالقرآنالعقليةالمعجزاتتحتهيندرجنوع-ا

كانشقاقالخلقمنأحدرةقاتحتتدخللاللعادةخارقةأمورعلىيشتملنوع-2

...اليسيرالطعاممنالكثيرالخلقوإشباعه،الجذعوحنين،الحجروتسليم،القمر

ألجأهموما)1(المعجزاتضمنالدخولمنمنعوهفقدالبعثةقبلوقعماأما

.المعجزةفيذكروهاالتيوالقيودالشروطتلكإلاهذاإلى

دليلحصروالماأنهمهوللمحجزاتالمتكلمينتقسيمفيالقولوخلاصة

بالتقسيمفقامواالدلائلمنكثيرآالأساسهذاعلىخسروابالمعجزاتالنبيئنبوة

المعجزاتسممىتحتالدلائلمنيمكنماكثرمنهاقسمفييدخلونلعلهم

والقيودالشروطمنيتطابقلاذكروهمماكثيرآأنمعالمعنويةالمعجزاتأوالعقلية

المعجز)2(.فيذكروهاالتي

يحجروافلمالأنبياء،آياتذكرفيالمذاهبأوسعفهوالسلفمذهبأما

وأالتواتريشترطواولمفيها،الواردةالأخباروجهفيالبابيغلقواولمواسعأ،

وسعماتضيقالتيالشروطمنونحوهاالنبوةبزمنمحددةكونهاأوالتحدي

والذي،اللهرحمهالبخاريذلكفيالسلفيمثلمنوخير،منهالأخذالسلف

فيدقتهويلاحظأالإسلامفيالنبوةعلاماتداباب:بعنوانصحيحهفيبابآعقد

ما"علاماتأ:بادوالمقصود،حادثلفظفالمعجزاتإعلاماتأكلمةاختيار

!ه)3(النبيئصدقعلىعلامةخعل

الىورصالة،للأضحري،الأبانة:الأشاعرةعندوأمثلتهاالمعجزاتمبحثفيللتوسعانظر)1(

وشرح،167صالاعتقادنيوالاقتصاد،158صوالتمهيد192،صالثغراهل

2.913/للتفتازانيالمقاصد

الرسالة.هذهمن186-168صالنبوة)ثباتفيالمتكلمينمنهجبحثانظر:)2(

6.058/الباريفتح)3(
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،الطعاموتكئيرأصابعهبينمنالماءنبعمنالقرآنعداماأما9:حجرابنقال

صدته،علىدالآوقعماومنه،بهالتحديوقعمافمنهالجماد،ونطقالقمروانشقاق

العاداتخوارقمنيديهعلىظهربأنهالقطعيفيدذلكومجموع.تحديسبقغيرمن

وردت،ظنيةذلكافرادكانتهـان،عليوشجاعة،حاتمبوجوديقطعكما؟كثيرشيء

الكثير،العددورواه،وانتشراشتهرقدالنبوةمعجزاتمنكثيرآأنمع،الآحادمورد

والأخبار،بادحيروالعنايةبالآثار،العلمأهلعندالقطعمنهالكثيروأفادالغفير،والجم

هذهأنماعادءتلوبل،بذلكعنايتهملحدم،الرتبةهذهإلىغيرهمعنديصللموإن

مستبعدأأأا(.كانلمانظريبطريقالقطعمفيدةالوقاخ

لاوالرجالالأسانيدبعلمفالجهلة؟تصورهعنفرعالشيءعلىوالحكم

سنةعلىالمحافظةهوعليهوالباعثلهالداعيإذ،ودقتهالعلمهذاعظمةيعلمون

والناسونفسهووالدهولدهمنالمسلمإلىأحب!وهو؟المصطفىالحبيب

عنه؟.النقلفيالتثبتشأنئهملأنحالههذالمنيمكنفكيف،أجمعين

-جمي!محمدنبيناونصيبالمعجزاتتنوععنالألوسيشكريمحمودقال

فيظهر)وقد:قالسردهاأنوبعد!عشرةعلىالعادةعنخرجما"ينقسممنها:

آثار،منبهاوظهرإنذار،منتقذقهامامعالأقسامتلكأكثر-!ؤمحمدنبوة

وامتيازأ،طريقةواوضحهاإعجازآ،النبواتأعمفصارتاخبار،منبهاوتحقق

دلائلهاوتحجوعاند،باينمنشواهدهاتقهرشرعيآ،وتعبدآإلهيآ،تأييدآوأكثرها

يتدرجحتى،غايتهإلىومنقاد،آلتهعلىمطبوعلأمرالمهيألأنوجاحد،ناكرمن

تدرجحينمج!اللهرسولفيلائحةالنبوةآماراتتزلولم،تكلفغيرمنإليه

بحقوقهاوقام،أتتهحينبأعبائهافنهضلها،متصنعوغيرعنها،غافلوهوإليها

أصلعلىفتمالشرعتكاملأنإلىعنها،عاجزولافيها،ذاهلغير،لزمتهحين

هذا؟نفسمنهتنفرولا،قلبيأباهولاعقليدفعهلامستمر،وقياسمستقر،

مشتبه،كلوبين،ملتبسكلفأوضحعلمآاكتسبولاكتابآ،يقرألماميوهو

وعقود،حقوقمنعنهقصرواماعللفيشريعتهإلىالمللمنكثيررجعحتى

لاهوتي،دهامداد،إلهيبعونإلاذلكوماأحكامها،وبيناقسامها،استوعب

كتبألفتقدولكن،بهاكتفينالووحجاجآ،عليهاقتصرنالوشاهدآبهذاوحسبك

أنواعمنمعاند،كلولصدجاحد،كليردمما،آياتهوواضح،معجزاتهفي

.6582/السابقالمصدر(1)
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جامعأتغايرهاليكونبعضأبعضهايصدق،متظاهرةوآثار،متواترةوأخبار،متغايرة

برهانآ،وأوضحبيانآ،أصحلتكون...بهتانلكلدافعآوتظاهرها،برهانلكل

شرعته،أصللأنهالعظيمالقرآنإعجازوالتقديمبالمسابقةوأحقهاشأنأ،وأعلاها

،)1(.رسالتهومستوح

؟للمعجزاتتصنيفئةفنيةتقسيماتوهناك

وحسية.معنويةإلىيقسمهامننمنهم

ومنتهية.باقيةإلىيقسمهامنوهناك

وسفلية.علويةإلىيقسمهامنوهناك

وحسية.قوليةإلىيفسمهامنوهناك

المتواتر)2(.دونوماالمتواترإلىيقسمهامنوهناك

تيميةابنالإسلامشيختقسيمر!لمعجزاتهوأشملهاالتقسيماتوأجمع،

:جهتانوهماالكمالجهاتإلىبارجأعهاوذلك

العلمجهتهكانما-ا

:القدرةجهتهكانما-2

التأثير.وهوالفعلعلىإما:والقدرة

الغنى.وهوالتركعلىلاما

والتأثير:والقدرة

القمر.كانشقاق؟العلويالعالمفيتكونأنإما

دونه:فيماتكونأنوإما

مركب:لاامابسيطاما:دونهوما

الماءكتكثيرالأرضفيلماماكالاستسقاء،الجوفيإما:والبسيط

وهذا...الجبلفيصماما،النباتفي!اما،الحيوانفيإما:والمركب

ىلمجم!)3(.لآياتهومستوعبدقيقتقسيمالتقسيم

.6-4ل-مخطوط-الحقليةالدلائل)1(

والمواقف،،01-2/87للرازي،الأردعينوانظر1/394.عياضللقاضيالثفا،)2(

341.صل!يجي

الصحيح=والجواب،91-11صالمحجزاتفيشريفةوقاعدة7،صال!نبوات:انظر)3(
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-!رأي!لهمننماذج

وأمثلته:.العلمجهتهكانما:الأولالمطلب

الغيبيةبالعلومالإخباربابمنهوالفصلهذامنالخاصىالمبحثيعد

تفصيلهسبقبمالاكتفيتعليهوالأمثلةالمطلبهذاعلىنصتالخطةأنولولا

العلومهذهانحيثآخرآ،تناولآالموضوعهذاتناوليمكنولكن.هناك

يلي:كماتصنيفهايمكنعيههمحمدبهاجاءالتيالإعجازية

واحد:تاريخيحدثمناينخلفلاتاريخيةعلومأولآ:

ضربين:علىالعلومهذهفيوالإعجاز

:الأولالضرب

مطابقةجاءتدقيقةتفصييةماصةبحلومأخبرأميئوهوجمي!النبيئأن

بتنزيهالمثالسبيلعلىفجاءتاريخيأ،محرفأومثموههولماومصححة،للواقع

فيالواردةالأنبياءقصصعلىينطبقوهذا،بهمألصقمماوتبرئتهمالأنبياء،

.القرآن

الثاني:الضرب

بعدومنهابءزمنهفيأخبازمنهافتأولتأحداثبوقوعأخبر-!النبيئأن

:أنواعثلاثةعلىإذنفهيتأويفهيأتيلفاومنها،لمجي!وفاته

/6951-.386

حيثالتقسيتمهذا،المعجزةالنبوة"ميزانكتابصاحمثالجسينيجماليرتضولم

تيميةابنذكرهاالتيالفرعيةالتقسيماتتلكأماإ:وقال،!!القدرةإلىئردالعلمأنزعم

التالي:كلامهقرأنااذاكلامهمننعجبلاولكن،178صمنها،فاثدةلاأنفأرىويخره

...!عاديحدثلأنهبذاتهبمحجزليسغيبمن!ت!النبيئبهاخبرماتحققان"وأرى

اللهب!علامعلملأنهمحجزالرصولعقلانباعتبارعقليالمحجزةهذهاعتباريمكنثمومن

تحققهاوراينابآذانناالنبوءةسمعنالأننا؟حسيةاعتبارهايمكنكماعقولنا.تعلمهمالاتحالى

يؤديتقسيموهو،فقطومحنويحسيإلىالمحجزاتقسموقد.نفسهالمصدربأعيننا!

هذاولنقد18.اص!!محنويةحسيةمحجزةالقرآنجحلحيثوالاضطرابالخلطالى

عبدد.والادعاء،،الحقيقةبينالاسلام"نبيكتابانظر:التفصيلمنبثيءالتقسيم

164.صالمحسنعبدالراضي
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:المثالسبيلعلىفمنهابهاأغقمكماوقعتالتيالأخبار:الأولالنوع8

ألتة!ديرإلقذالمدينةفيتغذوهم،الحرامالبيتبدخوليإخباره

ؤئقف!يزنزةوسمكغئخققينةايبألئةثئلاإنآئحراتمآكشصذلتتظنبألحتئألربازسئوتا"

ال!تح:أ!"تري!انتحاذلث؟ودينفحملتغاتراثتمتاقضيئتخانولتلا

ويؤلونتجئعإممهزلمأظهرهمبينوهومكةفيوهوالمشركينبهزيمةوأخبر27،،

وقوعهقبلالكافرينقلوبفيالرعبب!لقاءوأخبر45،،الققر:أ!أألذبهر

الذليئقلولحفيئئاليئ:اقؤأأفيينىثتؤ(معكمأيئالمثكبكزالمزبكيزصإإدفوقع

12،،:الأنقال1أ!تآلا!لىيئهئمؤأضحربواألاغناقيقؤقف!ضيلوأآلزغبكقرو(

غلبهزبغدفتومممالآزضيآ!ني!آلر3!يخبتق!إاتر:تعالىبقولهوأخبر

أنئؤصمنؤنتقرخؤتيزمبذتقدؤينماقلينلتإ%لأضزميسث%يضجفي!ممتغبؤر

،ه-ا:الزومأ!،ألرجيرالثيزدزؤممؤيممثآ2مىشص!رآدت!بتضي!

!أ:تعالىقولهونزل،سنينبضعفيالفرسقالروئمغلبتئمالرومفغلبت

ولماهذاقولهمقبل142،:التقزة1يثقينهم!عنوثنهئمقاأقا!سينآل!ئققآءستيئولى

لهبأبيهلاكعنوأخبريئقيين"!إ،غنؤثئفئمأتاقالوامكةسفهاءسمعها

وأخبروماتا،يسلمافلموالمدئر،والمسدسورتيفيكافزينالمغيرةبنوالوليد

يظهزلمال!ؤديينيأكذىزسموت!آزس!لالدتإئؤ:وظهورهالإسلامنصرعن

إلىالإسلامهووها33،،:التوتةأ"!آلشثركؤن!يرؤوئحيهءألديهقغل

ومصادرهتغير،لمالتيالعادلةوشرائعه،تحرفلمالتيالثابتةبحقائدهباقاليوم

تستأصل.لمالتيالواسعةورفعته،تبدللمالتيالمخفوظة

بلبدرفيقريشمنكفاربمصارع)1(الصحيحةالسنةفيجاءفيماوأخبرب!

جمي!ر،وحددأخبركماكانوقد،بدقةالغزوةوقوعقبلمصرعهماماكنوعئن

اندحروبالفعلالأحزاببغزوةللمسلمينالمشركينغزوزمنبانتهاء-لمجي!واخبر

فاطمة-كلتابنتهبلحوقوأخبر،للمسلمينبعدهاالمبادرةوأصبحتقريشكفار

الفرسوبلادالمقدسبيتبفتحمج!وأخبر،كانوقدموتهبعدبه-عنهاللهرضي

أسرعبأنجميئوأخبر.عنهاللهرضيالخطاببنعمرعهدفيفتحتوقدومصر

جم!وأخبر.كانوقدعنهااللهرضيجحشبنتزينبوفاتهبعدبهلحوقآزوجاته

تتضمنالتيالصحيحةالأحاديثهذهوتخريجذكرسبقاذالخبرمضمونبسردسأكتفي)1(

مصادرها.من327-315صالرسالةهذهفيالمعجزةوالحلومالأخبارتلك
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عمر،بقتلالمسلمينعلىستدخلالفتنبأنيكتضوأخبر.وتعوقدالتركبقتال

وأخبري.كاقوقدالبحر،فيسيغزونالمسلمينبأنيوأخبر.حصلماوهذا

الذيبالصلحو!وأخبر،كانوقد،المسلمينمنفئتينبينعظيمةفتنةبوقع

وأخبر!عنهما.اللهرضيعليبنالحسنيدعلىالفتنةبعدالمسلمينبينجرى

المسلمينعلىسيفتحاللهبأنفوأخبر.وخرجتوظهرتالخوارجفرقةبظهور

فيالإسلاميةالفتوحاتذروةكانتحيث؟كانوقدعظيمآ،فتحآالمفضلةبالقرون

أصحابه،موتفبلالعربيةالجزيرةأمنباستقرارع!وأخبر.المفضلةالقرونعصر

الأمنسادهاالراشدينالخلفاءعهدفيالعربيةالجزيرةأهلعامةأسلمفلما

الخندقغزوةفيالأوقاتأحلكفيوهم-الكرامالصحابةص!وبشر.والاستقرار

واليمن،،وفارس،الشاممنكلآالمسلمينعلىسيفتحاللهبأن-محاصرين

إلىالأموالمنسيكتفونالناسبأنفوأخبرجدآ.قصيرزمنفيكلهاوفتحت

ظهروهذا،يقبلهمنيجدفلافضةأوذهبمنكفهملءيخرجالرجلأندرجة

سيقعبركانآبأنفوأخبرالراشد.الخليفةالعزيزعبدبنعمرزمنفيأخبركما

.الحرةوراءالشرقيالمدينةبجانبوقعوقدبالحجاز،

ذلك:أمثلةومنتقعباموربهالناسوأغلم-لجووغيقهما:الثانيالنوع*

والتحاسد،والبطر،الدنيا،علىالتنافسمنالأمةهذهفيالأممداءظهوز

عظيمأ،فشوآالرباوفشو،مبالاةبلاالحرامالمالفيالناسووقوع،والتباغض

الرجالوقلةوالزنا،،الجهلوفشواسمها،بغيرئسمىحتىالخمرشربوانتشار

علىكالقابضبدينهالمتمسكوكونالمساجد،فيالناسوتباهيالنساء،وكثرة

منعلىإلاالمسلميسفمفلاالناسأحوالوتغيرالأمور،موازينوانقلابالجمر.

.الزمانوتقارب،القتلوكثرة،يعرف

المستقبلفيتقعسوتبأموربهالناسوأعلمقيعلمهما:الثانيالنوع!!

المدينةوستبقىوأنهارآ،مروجأستعودالعربأرضأن:ومنهاتأويلها،ياتيولما

الليلكقطعفتنوستظهر،العاموالوباءالدجالالمسيحمنمحفوظةمصونة

يبيعكافرأويصبحمؤمنآويمسيكافرآ،ويمسيمؤمنآفيهاالرجليصبح؟المظلم

عبادةوستعود،الساعةقيامإلىالروموسيبقىالدنيا،منبعرضدينهمأقوام

وسيخرج،الكعبةيغزوبجيشوسيخسفكنوزها،الأرضوستخرج،الأصنام

،الموتالرجليتمنىحتىالفتنوستكثر،بعصاهالناسيسوقالذيالقحطاني

منحبةمثقالقلبهفيأحدآتدعفلاالحريرمنأليناليمنمنريحآاللهوسيبعث
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الثه،،الةفيها:يقاللاحتىالأرضمناللهذكروسينقطع،قبضتهإلاإيمان

)ياوالثحجر:الحجرويقولالمسلمونعليهميسلطثمالمسلميناليهودوشقاتل

ب!المصطفىبهأخبرماعيانآالناسيرىوسوف(،فاقتلهورائييهوديهذامسلم

منالثمسوطلوع،الدابةوخروج،الدجالوالمسيح،كالدخانالساعةاشراطمن

وغيرها،ومأجوجيأجوجوظهور-،السلامعليه-مريمابنعيسىونزولمغربها،

الساعة.قيامبقربتؤذنالتيالآياتمن

:التحديقبيلمنهيعلومثانيآ:

بمااألآشئتؤته7)ؤلا:تعالىقالكما،الموتبتمنىاليهودتحديمنها:

7،.:الخضغةأ"!بألظييينلجمئمؤأدتةإقييهرقذمت

يهودفي.الموتيتمنلمالآنوالى

منالكريمالقرآنوحفظ،لهوكفايتهالثاسمنلرسولهاللهعصمةومنها:

والتحريف.والتبديلالتغيير

تتخلف:لاالتيالسننقبيلمنهيعلومثالثآ:

ألؤينآدترإوعد:تعالىقالكما،ينصرهمنوينصر،جندهينصراللهأنمنها:

قئيهثمينآلذييئأقمتتهف!ماألأزص!نيلبتنتيتتفرألفنلخنقؤصعيلؤأيبهزةاتئوأ

بئركوئلايغئاونقآتاصفهتمئغدئنماؤصليحذتغتممآلذهـآرلقىديتغمكنمؤلئمكتن

55،.الئور:أ!،أتقنيمقو!مممفماؤقهذديثتغذتحقرؤتنستت!ب

آئفيونقمنجدتاتران!آلتصحوروفيلممإتهئم!أئمرئئلدييتابناتمتاتمبتث)ؤتقذ

.،173-171:الضافاتأ"!

!!الآشتهديقوموئيزتمألذئاآلحتؤةنيءامنوأوالذييئرسمثنالنتصحر)إتا

51،.اغافر:

نفوسهم:فيالكفاريضمرهمافضحقبيلمنهيعلومرابعآ:

منبينهمداروماالنضيربنييهودمعالمنافقينمؤامرةالقرآنفضحكما

منكقروأأثؤينلإخؤيهزتفولونتافنوأآلدليئإلىترآلأ!!:تعالىقولهفياتفاق

قتص!رئكزقؤيقتزت!نآبذاآصداييكزنيهيعؤلاتمكخنخرتجتىأخرتجتزلذآلك!يآقي

ؤلبني!ؤخهئ!لاقزلثواؤليئممثئمئخرلمجونلاأخيصألفئ!"لبهؤبرن)!ئمتثتهاوألتة

12،.-11الخشر:أ،!يخصرو%لاثزآلأتزيؤلصئضروممت!
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لغيرهمالضرارهوالمنافقونبناهالذيالمسجدبناءعلىالباعثأنو)خباره

المؤمنين،بينوالتفريق،الإسلاملأهلوالمباهاة،بالثهوالكفر،المسلمينمن

المسجدهذاببناءأرادواإنهموقولهم،ورسولهاللهحاربلمنوالإعدادوالإرصاد

ض!زا،متباأئخنماوأأوالدينى:تعالىقالكمالكاذبونإنهميشهدوالله،الحسنى

إنؤليخلفنتئلىينوزمئوتمأقةضار%لازصآداصلمقالئؤيخيئئفؤتثيرلقاو!فر

157،.:التوتةأ!،تبهدلبرتإتهئ!يتثئغاؤألتهألحضمتئالآآز،

لحذيبها:يستحيلبحقائقوالكونالخلقصفةتبينعلومخامسآ:

يقرألاأميرجلمنجاءتقدلكونهاالإعجازبابمنهيالعلوموهذه

اصطلحوماالكونيةاءلأسرارتلكبمعرفةمطلقآلهتسمحلابيئةوفييكتبولا

.البابهذافيداخلأالعلمي،الإعجازعلومبىاليومعليه

والأرضالسماواتخلقاللهبأنالإخبارومنها:،كثيرةهذاعلىوالأمثلة

وأنه،سبحانهففتقهمارتقآكانتاوالأرضالسمواتوأن،أيامستةفيبينهماوما

فراشآوجعلهاودحاهاالأرضمدالثهبأنوالإخبار،حيشيءكلالماءمنجعل

،بروجذاتوأنهاعمد،بغيرورفعهاحبكذاتبناءالسماءوجعل،للناس

الإنسانخلقاللهبأنوالإخبار،صدرهيضيقالسماءفييصغدالذيبإنوالإخبار

سلالةمننسلهجعلثم،مسنونحمأمنكالفخارصلصالمن،لازبطينمن

منذالإنسانخلق؟طواروأخبرماء،مندابةكلسبحانهوخلق،مهينماءمن

فيالمكينالقرارفييستقرأنإلىوالترائبالصلببينمنالدافقالماءخروج

وأن،مضغةثمعلقةثمنطفةمنأطوارأبخلقهمرورأ،ثلاثظلماتفيأمهبطن

بأنوالإخبار،أمهبطنمنبخروجهالسبيلييسرأنإلىاللحميسبقالعظامتكؤن

والإخبار،ودمفرثبينمناللبنخروجبكيفيةوالإخبار،للناسشفاءفيهالعسل

تميدلكيلاأوتادالجبالبانوالإخبارالمطر،ونزولوالبردالسحابتكونبكيفية

وولوجالنهارفيالليلوولوجالقمر،وبمنازل،الشمسبجريانوالإخبار،الأرض

بينبرزخبوجودوالإخبارحثيثآ،يطلبهالنهاريغشيالليلوأن،الليلفيالثهار

واكلالخمرشربعنفنهىالناسعلىضررهايخفىقدبعلوموأخبر،البحرين

فيالمرأةإتيانعنونهى،والشربالاكلفيوالإسرافوالدمالميتةواكلالخنزير

غيرإلى.منهالوضوءثمالدائمالماءفيالتبولعنونهى،حائضوهيأودبرها

العظيمة.والآيات،العجيبةالعلوممنذلك
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ف!ن،علوممن!بهجاءبماالأعجازعنتجضشريعتهعلومتخرجولاهذا

نجدمثلأوالجناياتالحدودأوالمواريثكأحكاممنهاواحدبابفيالنظرمجرد

رعاةبينلأأميلرجليمكنكيفإذب!برسالتهاليقينعلىالمرءتحملأنها

إتقانمنتضمنتهوعا،والأحكامالعلومتلكبكلياتيأنالأصناموعبدةالإبل

آيةكونهالبيانمشقلبمبحث!شريعتهعنالحديثسأفردولذلك،لاحكام

لمجرو.الثهرسولمحمدنبوةعلى

:القدرةجهتهكانما:الثانيالمطلب

المسجدمنليلأكأمحمدبعبدهاللهأسرىفقد؟والمعراجالاسراء،

الكبرىوالمعجزة،السمواتفوقماإلىبهعرجثم،الأقصىالمسجدإلىالحرام

وقد)1(،الكبرىربهآياتلرؤيةالعلياالمسافاتتلكقطعه؟والمعراجالإسراءفي

المقبلةالقافلةووصفشيئأ،منهيخرمفلمالأقصىالمسجدبنعتع!أخبرهم

علىآيةهذافيصدقهوكان،صدقهلهمفظهر؟وصفكمافجاءتمكةعلى

عنهم.غابفيماصدقه

إسئتحق:تعالىقولهففيالقرآنأما؟السنةالقرآنمنبالتواترثابتوهذا

لئرلينحؤت!بركنا(لذىآلأقق!اآتم!تبدإذآلحرايرآلض!جدغنىتلأيحئد؟ءآقبزىآلدى-

ا،.الإسزاء:1أ!آتجص!آلمثتيخممؤإتم:اتئتآيق

يذقؤيخدئشئنزتةؤإ"ؤتتذ!ترقئتاعلأأآتثزؤ:تعالىوتوله

كلق!وقاالبق!زراخقا!يفثئماآلصتذزتضمثىإد!الأؤكهخةعندها!آتئتنر

-12،18:الئخمأ!!آلكئزى+قىنه:اتنئيقتقذصآئ

أيضآ)2(.بالتواترفثابتةوالمعراجالإسراءأحاديثوأما

ليساليسيرالزمانفيالبعيدةالمسافةقطعأنعلىموضعمناكثرفييؤكدالإسلاموثيخ)1(

عنبلقيىعرشونقل،لليمانالرياحسخرتفقد!،بهالمختصا!برالمعجزهو

التىوالصواهـلخالطياراتطريقعنالأمرهذانرىزماننافيأبل،الجنمنعفريتطريق

هر؟والمعراجالإصراءنيالأعظمالاعجازلىانمااليسير،الزمنفيالبعيدةالمسافاتتقطع

-6/167الصحيحالجواب:انظر.سماواتسبعفوقبهااختصالتيالآياتمنرآهما

.عاديزمنفييكنولم،عاديةبوسيلةيكنلمالانتقالذلكإنثم168.

69،رقم263ص(المتواترةالأخبارفيالمتنائرةالأزهار)قطففيالسيوطيذكره)2(

الحديث-منالمتناثر)نظمفيالكتانيوذكرهوغيرهما،الشيخانأخرجهوالحديث
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!)1(.اليهوشوقآ!محنهبعدهعلىحزنآالجذعحنين8

:-مؤثرموقفمنفيهالماأذكرها-أحاديثثلاثةفيهالبخاريروىوقد

،جذعالىيخطب!النبيئ)كان:قالعنهمااللهرضيعمرابنعن-أ

،.عليهيدهفصمحفأتاه،الجذعفحن،اليهتحولالمنبراتخذفلما

يوميقومكانديئالنبيئ)انعنهما:اللهرضياللهعبدبنجابرعن-2

اللهرسوليا-:رجلاو-الأنصارمنامرأةفقالت،نخلةأوشجرةإلىالجمعة

ذفعالجمعةيومكانفلمامنبرآ،لهفجحلوا،شئتمإن:قالمنبرآ؟لكنجعلألا

أنينيئن؟اليهفضمه!النبيئنزلثم،الصبيصياحالنخلةفصاحبالمنبر،إلى

لحنأحتنضهلمالو:عباسابنعنالدارميروايةفيوجاءئ!كنأ،الذيالصبي

القيامة،يومإلى

:آخرهوفيمرفوعآ،أيضأجابروعن-3

كصوتصوتآالجذعلذلكفسمعنافعليهفكانالمنبرلهضنع"فلما

")3(.فسكنتعليهايدهفوضعع!النبيئجاءحتىالجشار)2(،

منهموذكرصحابيآاوأربعينخمسةرواتهمجموع5:وتال،258رقم702صالمتواتر(

بأحاديثالمتحلقةالمتواترةالأحاديثذكرثم.السابقالمصدر:انظرنفسأ،وعثرينسبحة

السادصة،السماءفيالسلامعليهموصأنوأحاديثقواتر،البراقأحاديثالإسراء؟

)نظمانظر:الإصراء.ليلةالصدرضقوحديث،الليلةتلكفيالصلاةفرضيةوأحاديث

925،026،261.262،رتم902-802صللكتانيالمتوانر(الحديثمنالمتناثر

من،،المتواترةالأخبارفيالمتناثرةالأزهارهـقطف:فيالسيوطيذكرهمتواترحديثوهو)1(

"نظم:فيالكتانيوذكرهوغيرهما،الشيخانورواه،89رقم268صأنفسعرةطريق

منورد:الثمائلفيكثيرابنوتال263.رتم902صالمتواتر،،الحديثمنالمتناثر

"الميدانوفرسانالثانهذاأئمةعندالقطعتفيدمتعددةبطرقالصحابةمنجماعةحديث

923.ص

رواية:وفيأشهر،عسمرةعيهااتتالتيالناقةوهيالإبلمنعشراء،جمعواليئتار:)2(

لساناثظر:ولدها.منهاانئزعال!ىالنا!هوالخلوجالخلوج،كحنحنالسارلهللك)اضطرب!

6652/الباريوفتهح،4572/)عشر(مادةالحرب

-3583الأحاديثالإصلامفيالنبوةعلاماتباب،المناقبكتاب،البخاريصحيح)3(

منالسابقالمصدرفيحجرابنذكرهاالدارميورواية652،-6106/الفتح3585

الفنح.
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فقلت!ه!محمدآأعطىمانبيأالفةأعطىاما:اللهرحمهالشافعيقال

حنينمحمدأأعطىالشافعي(:أقال،الموتىإحياءعيسىأعطىعنه،:الراويأ

ذلكأ)1(.منأكبرفهذاصوئهشمعحتىالجذع

عليهيفمسحتدمعانوعيناهمالكهيشكويالنيئالىالجمللجوء،

)2(.آذاهالذيمالكهمنلهوانتصرفسكن

نبوته؟علىآيةالمشركونطلبلماىلمج!النبيئعهدفيالقمرإنشقاق!

ةاتةيرواقان!آلقمرؤأدنتثقألشماعة)أقتزلتط:القرآنمنبالتواترثابتامروهذا

2(.-االققر:أ،!ئ!تيزممخرتيتمؤلؤألفرضئوأ

أيضأ)3(.بالتواترالسنةمنثابتةالقمرانشقاقوأحاديث

يقرألمج!النبيئوكانالأخبار،بهوتواترت،الناسعاينهقدالقمروانشقاق

منفيهاماالناسليسمعوالأعياد)4(الجمعمثلالكبارالمجامعفيالقمرسورة

إلىالناسلأسرعانشقيكنلملوأنهومعلوموالاعتبار،ودلائلهاالنبوةآيات

وهوسيمالا،والمنافقينالكفارمنأعدائهعنفضلأبهالمؤمنون؟ذلكتكذيب

منكان!محمدأأنأيضآومعلوممجامعهمأعظمفيالسورةتلكعليهميقرا

الناسأخبرمنكانأنهمع،إياهواتباعهملهالناستصديقعلىالخلقأحرص

جميععلىويقرأهبهذا،يخبركانلماانشققدالقمريكنلمفلو،الخلقبسياسة

لابالسياسةخبرةالناسأقلمنيكونمنف!ن،لهآيةويجعله،بهوششدل،الخلق

علىالدالةآياتهأعظممنفيجعلهبهكاذبأنهالناسجميعيعلمماإلىيعمد

)5(.الكبيرةمجامعهمفيالناسعلىويقرأهصدقه

بهسوادبنعمروعنأبيهعنحاتمأبيابنعن(الشافعيأمناقبإلىحجرابنعزاه)1(

.6/356،الفتح"

266صالمتواترةالأنجارفيالمتناثرةالأزهارقطففيالسيرطيذكرهمتواترحديثوهو)2(

926.رقم215صالمتواتر،الحديثمنالمتناثرنظم:فيالكتانيوذكره79.رقم

الشيخانورواه264رقم211صالمتواتر،الحديثمنالمتناثرنظم:فيالكتانيذكرها)3(

185.-7/183الفتحمعالبخاريصحيح:انظروغيرهما

198،حديث،الحيدينصلاةفييقرأماباب؟اليدينصلاةكتاب،مسلمصحيحانظر:)4(

2/706

164.-6/915-،1/418الصحيحالجواب:انظر)5(
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:وتكثيرهمجتيأصابعهبينمنالماءنبع4

"باب:تحتالآيةهذهعلىتدلأحاديثسبعةصحيحهفيالبخاريروى

أحدها:أختارأ،النبوةعلامات

نثربولابهنتوضأماءعندناليسقالوا:...الحديبيةيومالناس"عطش

كأمثالأصابعهبينيثورالماءفجعلالزكوةفيعكلهيدهفوضع،يديكبينماإلا

كنالكفانا،ألفمائةكنالو:قالبخكنتمكم:قلت.وتوضأنافشربنا،العيون

أ)1(مائةعشرخمسة

فيهذاومثل..جدآ.فكثيرةهذافيالأحاديثإأما:عياضالقاضيقال

لأنهم،بهالمحدثالىالتهمةتتطرقلاالكثيرةوالجموع،الخملةالمواطنهذه

ممنكانواولأنهم،ذلكفيالنفوسعليهخبلتلما،تكذيبهإلىشيءأسرعكانوا

الجفاءحضورونسبوا،وأشاعوههذا،روواقدفهؤلاء،باطلعلىيسكتلا

وشاهدوهفعلواانهم؟عنهمبهحدئواماعليهمالناسمنأحدئتكرولم،لهالغفير

لهأ)2(.جميعهمكتصديقفصار

لاكثيرةطرقمنهذانحوروي"وقد:الآيةهذهثبوتعنالقرطبيوقال

فيوقعتلكونها،والأدبالعقلأهلمنأحديردهاولمالكذبلهايتطرق

شبهة،أقبحويرونه،الكذبتحريميدينون،عديدةجماعاتوتناقلهاكثيرةجموع

منشيئآيقرونولا،فضيحتهداظهار،الكاذبذمإلىيبادرونبل،سببوأشنع

")3(.معرفتهعندبحالالكذب

فيمحمدآنبيناأنعلمالبابهذاوالمنصفالعاقلتأملوإذا9:قالثم

منالماءنبععليهوزادالحجر،منالماءنبعهيالتي،موسىمعجزةمثلأوتي

")4(.الحجارةمنانفجارهمنأعجباللحممن...أصابعهبين

الحديثمنالمتناثرنظم:وانظر3576،ح6581/المناقبكتابالبخاريصحيح)1(

265رقم212صللكانيالمتواتر،

1/504الشفا)2(

352.صالإعلام)3(

عنحجرابننقلحيث6/585الباريفتح:وانظر354،-353صالحابقالمصدر)4(

القرطبيكلاممننحوأالمزني
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:الطعامنكثبر،

فياكلفبدعائهأوالكثير،للعددالقليلالطحام!الشريفةيدهببركةيكثر

الجوعشدةأوقاتفيسيماولايشبعوا،حتىويثربونكلهمالحاضرونالناس

)1(.المسلمينيصيبكانالذيوالعطش

لا؟مشهودةومجامع،مشهورةقصصفي"وكثرها:عياضالقاضيوقال

منها")2(.أنكرماعلىلهاالحاضريسكتولا،بالحقإلاعنهاالتحدثيمكن

الجبل:وارتجافالحجرنسلبم،

أخدجبلورجف)3(،يبعثأنقبلاللهرسولعلىيسلمبمكةحجزكان

)4(.فثبتأحد،إاثئتا:فقالالكراموصحبه!عليهصعدلما

له)5(:وطواعبتها!معهالشجركلام،

المستعانواللهبمثالنوعلكلأمثلأنحاولتوتد)6(،كثيرةفوآياته

.المتعالالكبير

فيصنفمنعليهاينصلموالتي!النبيئآياتأعظممنلمانهذا

الدلائل؟

المرسلين:وخاتمالأنبياءآخر!كونه!ه

أنهمنهالدلالةووجه!،خصائصهفيذلكيوردونأنهمالعلماءعادةومن

المناقب،كتاب،صحيحهفيأحاديثخصةالآيةهذهفياللهرحمهالبخاريروىوقد)1(

وانظر:588.-6/587الفتح3582-3578الأحاديثالإسلامفيالنبوةعلاماتباب

266.267،رقم213صللكتانيالمتواتر،الحديثمنالمتناثرنظم

1/941.الشفا)2(

2277ح4/1783النبيئئسبفضلبابالفضاثل،كتاب،مسلمصحيحانظر:)3(

/7!النبيئبعدبكرأبيفضلباب،الصحابةفضائلكتاب،صحيحهفيالبخاريرواه)4(

367.حه22

انظر:بالتراترثابتوهذا1203ح4/6023والرقائقالزهدكتاب،مسلمصحيح:انظر)ه(

268.رتم214صللكتانيالمتواتر،الحديثمنالمتناثرنظم

فيالبيهقيوعند،ومائتينالألفعلىتزيدأنهامسلمشرحمقدمةفيالنوويذكر)6(

نعيمكأبيالأئمةمنجماعةبجمعهااعتنىوقد،آلافثلائة:وقيلألفأ،بلغتاالمدخل،

6/583الفتحانظر(.النبوة)دلائلعنوانتحتوكيرهماوالبيهقي
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وادعىاليومإلىأحديظهرولم،عنهمتواترامروهذا،النبيينخاتمبأنهأخبر

اراد.مالهيتمولمأمرهافئضحوقدإلاالنبوة

به!ه!،اختصممافهذاوالسفليالعلويبالعالممتعلقةآياته!كونأما

قوتها،حيثمنالمعجزاتتلكلغيرهيجتمعلمإذالأنبياء؟سائربهوفاق

متعلقأكانماوكل.وأثرهاوتنوعها،وكثرتها،وجنسها،وجهتها،وبقاؤها،

وانشقاق،بالشهبالسماءوحراسة،والمعراجكالإسراءعلا؟ومابالسموات

ماأي؟سفليفهوع!آياتهمنذلكدونكانماوكلأعلويا،يسمىالقمر؟

وأماء،أو،غمامأو،طعامأوشجر،اوجبلمنالسمواتدونفيماأثرهكان

غيرها.أو،حيوان
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الثامنالمبحث

بصدقهالقاطعةص!أحكلالهقرانن

باهرةووقائع،مدهشةبحوادثيظفرفالمصطفىسيرةفييتأملمنإن

فصلكلفينظرتإذا؟مختلفةعناوينتحتوتدخلصاحبهاعظمةعلىتدل

نأإلايمكنلاالأحداثتلكحولهتدورمنبأنوتيقنتقطغتحدةعلىمنها

ثبوتمناليقينغلبةنفسكعنتدفحأنتملكولا،اللهعندمنرسولأيكون

تزدادوئتيسيرتهعلىالمطيعلدىي!نبوتهمناليقيندرجةلأنوذلكىلمج!؟نبوته

تحتمللادرجةإلىالفتص!يصلحتىأحداثهامنحدثكلمعدرجةدرجة

حلقةكلخلالمنبلفحسبكلها!سيرتهخلالمنليسءلمجف؟نبوتهفيالشك

حلقاتها.من

قبلحالهبينالتفريقليحصللمجيموأحوالهسيرتهفيبالتأملالقرآنامروقد

المجنونوحالءح!حالهوبينوبعدها،النبوةقبلعلمهوبينوبعدها،النبوة

عدمها.من-جميدنبوتهصحةعقلذيكلعندليتميز؟والكاهنوالساحر

لأزتابإذايمينلىبرتخظ!ؤلاكحثمونقتدمنتتلؤاكنت)ؤما:تعالىقال

.48(:الغنكبوتأ"!آتمتطلون

لثثفقذبرإرلبهمؤلأغنئمتلؤئةتاألئةنمآةثؤ)فل:تحالىوقال

16،.:أئونس"!تققلوتأتلأقتلأ7ءفنلمح!بمفي!تم

ئزؤفردىثنئيئمتفوئؤاأنبؤحدأعنهكمإئمآئل)!:تعالىوقال!

قاقتم!ممدبرغذاليتذئئينلكمتلإيرإلأممؤإنجتؤقنبصحاجبكرقاتصق!رؤا

أشتإ:!!ثيهيهثقلمفيقيؤتموأبكلالأآتجيرىاقتكتمفهؤآتجمئقسمآتتكم

46-.،47

علىولنضرب،فؤادهويثبت،المؤمنيقينمنيزيدماالقرائنتلكوفي

عحي!:سيرتهمنالأمثلةببعضذلك
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قومه:من!موقفه

قسمين:إلىعليهالناسانقسامإلىبالدعوةفجهزهأذى

الكثير،العددأتاربهمنوفيهمقريشأشرافمنوغالبيتهم:بهكفرتسم-

الطريقبقطعوقاموا،سبيلهعنوصدوا،وجههفيووقفواالعداء،لهنصبواممن

إسلامهم،يرجوكانذلكومع،السبيلهذافيللمهالكتعرضوقد،دعوتهعلى

لكينفسهيهلكأنكادانهدرجةإلى،الحرصاشدإيمانهمعلىويحرص

علىعوتبحتىيؤمنوا؟ولمكفرهمعلىأصرواإذابالغأتأثرآويتأثريسلمرا،

،!يصمعونبماعلجمألتةإنحصتزتهغقغتمتقمممأتذهمط.تلآ.إ.تعالىفقالذلك

8(.أتاطر:

وبلال،الفارسيسلمانمنهموكان،مستضعفةقلةوكانوا:بهآمنوقسم-

ذلكومع،وقومهعشيرتهمنيكونوالمممنوغيرهم،الروميوصهيب،الحبشي

أصحابه.كسائرشأنهمورفعوأحبهمقربهم

-والمستشرقونوالنصارىاليهودادعىكما-!محمدكانلو:وقفةوهنا

الأممعلىوالغلبةالسيطرةإلىللوصولوالذكاءبالدهاءيتميزممنوكاندنياطالمت

حئهمعلىالطباعخبلتعمنيستغنيئأنحالههذامنيمكنفهل؟الأخرى

هذاكانلمنيمكنوهل؟،وأرحامهوأقاربهوقبيلتهقومهمنبهموالاستنصار

شعوبمنهومنويصاحب،الأقربينتومهبمعاداةيبدأأنالدنياأهلمنمطلبه

بهذاعليهتعودأنيمكنفائدةفأيأبعدين؟؟أقواممنهممنويقربآخرين

؟؟الصنيع

بدعوةجاء،العالمينربمنرسوذلمج!محمدآإن:ئقالأنإلا:جوابلا

حزبمنكانبهاكفرومن،الرحمنحزبمنكانبهاآمنفمن،للثقلينالإسلام

الله،دينفيمحاباةولادينفهذا،ولونهوجنسهأصلهعنالنظربقطع،الشيطان

مناوئيه.دعاويوسقوط،دعوتهفي-!صدقهعلىيدلمما

الضعفاء،منالأمربادئفييكونواانالأنبياءأتباعفياللهسنةجرتوقد

حديثالمقامهذافينذكرأنويمكن؟الرأيبادئالأراذلمنالناسيعدهمومن

ضعفاؤهم؟أماتبعوهالناساشراف"وسألتك:سفيانلأبيقالحينما،هرقل

،ينقصونأمأيزيدونوسألتك،الرسلأتباعوهماتبعوهضعفاءهمأنفذكرت

منهمأحذأيرتدوسألتك.يتمحتىالإيمانأمروكذلك،يزيدونأنهمفذكرت
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تخالطحينالإيمانوكذلكلا،أن:فذكرت،فيهيدخلأنبعدلدينهسخطة

()1(.القلوببشاشئه

القرائن:منيك!زهده

لا،راكمةوهيوأتتهبزمامها،وأمسكالدنياتقكققزهد!زهدهكان

عنها.عجزمنزهد

الدنياتأخذلمذلكومع،المبينالفتخوجاءه،الدينظهوزلهتحققوقد

وهدفه.غايتهولامطلبهليستالدنياأنعلىيدلمماشيئأقلبهمن

وكان،شدتهمنبطنهعلىحجرينيربطحتىيجوعيكانذلكومحع

وأهلهطاويأالمتتابعةالليالييبيتف!وكانأحيانآ،الجوعشدةمنبيتهمنيخرج

ثلاثةمنهيشبعلمذلكومعالشعيرإ)2(،خبرخبزهمأكثروكانعشاء،لايجدون

،ماتحتىيأكلهولمالمرققالخبزيعرتيكنولمالدنيا،فارقحتىتباعآأيام

والهلالانالهلاليمروكانك!،بيتهفيناريوقدولاوالشهرانالشهريمروكان

لىالاأكلهاشتهاهإنقططعامأيكتئعابوماوالماء)3(،التمرسوىيطعمولا

،الطعاممنالطيبيرفضكانأنهذلكيعنيولامتوكئآ.يكللاوت!وكان،تركه

،القرعويعجبه،والعسلالحلواءويحب،والذراعالكتفاللحممنيحبكانفقد

وشربهأكلهعلىلربهوالحمدالث!كركثيروكان،البطيخأوبالقثاءالرطبويأكل

أحئها،الفارهةالملابسيلبسيكنولم،نعلهويخصف،ثوبهيرقعوكان.ولبسه

منحشوهجلدمنفراشهكانبل،الناعمةالفرشعلىينامولا،القميصإليه

،)4(.يهوديعندمرهونةودرعهجمبئو)مات،نامإذايدهيتوسدوكان،ليف

7.6ح-14/الوحيبدءفيالبخاريصحيحوانظر:،تخريجهسبق)1(

وتال!،النبيئاصحابمحيشةفيجاءمابابالزهد،كتابفي،الترمذيجامع:انظر)2(

2365برقمصحيححسن:عنه

واصحابهيك!النبيئعيثسفيجاءماباب،الرقاقكتابفي،البخاريصحيح:انظر)3(

7692.حمنالزهدكتابفي،ملموصحيحبعدها،وما8121/الدنياعنوتخليهم

ماوكل4/94.النبيئدرعفيقيلمابابالجهاد،كتاب،صجحهفيالبخاريرواه)4(

صحمامنهاواخترتالشماثلكتبفيمذكرر!روولبهكلهوصفةزهدهعنذكرته

أخلاق:وكتاب،الألبانيوتحقيقاخصار،للترمذيالمحمديةالث!مائلمختصر:انظر

وتحقيق-دراسةكل،936تالثخبأبيالمعروفالأصبهنيمحمدلأبيوآدابه!رالنبيئ
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يعيشصاحبهامنتجعلالثهعندفيماوالرغبةالرسالةغيرأخرىحاجةفلأي

اراد؟مالهوتمالأمرلهاستتبأنبعدالعيشةتلك

يفهولمنضارتها،الىييئالماللهرسولعندالدنياقيمةعنالماورديقال

إليها،أصحابهاجتذبحتى،الزهادةبهذهالدنيافيكانبمنوحقيق...بحلاوتها

وقد،العاجلفيويقنعبها،الآخرةادعاءفياللهعلىويكذببطلبها،يتهمألا

الكدرأ)1(.بالعيشورضيالنزر،بالميسور،الآجلسلب

كأنها،لهغرفةفيغراللهرسولعلى-عنهاللهرضي-مسعودابنودادخل

)ما:ليفقال،فبكيت،تجنتيهبأحدأثزقدحصير،علىنائموهو،حمامبيت

فقال،والديباجالحريرفيوقيصركسرى،الثهرسوليا:قلتالثه!؟عبديايبكيك

لي:

مثليوماوالدنياأناوما،الآخرةولناالدنيا،لهمفإنها،اللهعبدياتبلثالا

وتركهاأ)2(.راحثمشجرةتحتنزلكراكبإلاالدنيا،ومثل

جمتنثباته

الدعوةبواجبالقيامفيلحظةيتزعزعلمالذيالعجيبالثباتذلكثبت-ح!

داعيغيرآخرداعوراءهيكونأنيمكنلاعليهكانالذي-حيحدهاصراره،الثهإلى

بهافجهرالتيالقوةتلكوراءسرأهناكأنشكولا،عاتقهعلىالملقاةالرسالة

.للناسالهدايةلتوصيلالشديدةرغبتهفييتمثل،بدينه

فيللراغبيجتمعلابحيث،والخلقالعقلبكماليعرفونهقومهوكان

كبروجهفي،قرابتهمنكثيرآويخسرقومهيعاديأنوالجاهالمالأوالسلطة

فيالراغبنقيضالتصرفهذاإذ؟والرومفارسالأرضوجهعلىكانتاقوتين

غشعلنالئتر!اإففآؤختنآآلد3غننتيقينوتكتحادوأ)ظن:تعالىقالالدنيا،

!!ا!قليلاثمثاإثتهصترثحنكدثتقذثتتتكآنؤثؤلأ!لج!!تخذوئرؤإصا

!ادوأقىإن!نص!مم!غقتتالكتخد؟ثمأئمصالئؤصحغفآلحتؤؤجغفلأقحث

الصبنالطي.سيدالدينعصام-

باختصار.503-403صللماورديالنبوةأعلام)1(

)943،الصحيحةفيالألبانيوصححه4/2377صحيححسن:وقال،الترمذيرواه)2(

.)044
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منسمتة!قييلأالألجقكتفتثوتلم2برايئهايخرصئرالأزضيينلشمتيرؤنذ

73-77،.الإسزاء:1،تخيرلينيسصتتتاتخدؤلآزسميناينقئلدآزفئنناقذ

طريق،بكليمنعوهأنكادواأنهمسبحانه"بين:تيميةابنالإسلامشيخقال

التامة،والقدرةالجازمةالإرادةفمع،وقدرتهب!رادتهعملهيتم)نماالإنسانفإن

إليهمليركنإرادتهتغييرفطلبوا،امتنعاحدهماتعذردراذاالمقدور،وجوديجب

وئبته.اللهفعصمهإليهأوحىمافيغير

ربه،رسالةتبليغعنيعجزحتى،ويخرجوهيستفزوهبأنتعجيزهطلبواثم

أرادإذااللهف!ن،الرسلمنتقدمهبمنأسوة،بالعقوبةاللهلعاجلهمذلككانولو

قالكماأظهرها،بينوهويهلكهاولاأهلكها،ثممنهانبيهاأخرجأمةإهلاك

لخنتابخضطزئريخلىيقآتحقئؤقداكأئإقألقفصقالؤأةو!!:الأنفالفيتعالى

يهئمؤآنتييقدتهئمأقه!ائؤما!أليريحذا!ائتناآوآلمئصملينجحازص

33(.-32:الأنقال1"!ت!تغيورنؤممتممغدتثتمألتهتمئؤتا

ؤأ!ا)ؤكبدريومأليمبعذاباللهأتاهمبالهجرةبينهممنخرجفلما

!!لخي!لأئخذوئررإصاغترءعائتالئزئإئفآؤختتآالذىغننتتفيئوتك

لت!ئمتيرؤنذتحاذواإترإن:وقوله.إرادتهإفسادفيسعيهمإلىإشارة73،:الإسزاءأ

76،:الإسزاء:1،!قلي!الأيخققكتقتثوتلمتابرايتهآيخيرصئرآلأزفيين

وعلا.جلاللهوثبتهأرادوا،مالهميتمفلما)1(تعجيزهفيسعيهمإلىإشارة

ع!همحمدالئهونبيعمومآالأنبياءتحملتهاالتيالفتنعنالوزيرابنوقال

وأقلهموقارآ،وأكثرهم،لهجةوأصدقهم،طريقةالناسأعدلمن!أنهم:خصوصآ

عليهمواشتدت،الزمنطولعلىخبرواقد،والراحةالدعةلحبوأرفضهمطيشآ

الإحن،ذويكيدلهمالنكايةفيوتفاتم،الفتنطوارقأحوالهمواعتورت،المحن

كسبيكةكانوابلعزمآ،لهمالمكايدفترتولاضلبآ،منهمالشدائدلينتفما

السبكطولعلىازدادتاكلآلهاالنارازدادتكلما،الياقوتوفنذة،الذهب

وهذا...لصديقالحقبغيرشهدواولاعدو،علىحكمعلىجافوالاخسنآ،

ماويترك،والرئاسة،والجاه،والزوجة،المالقريشعليهعرضتلمج!محمد

إلىيرفعفلم،عشيرتهمنوالميتينالأحياءوتعنيف،آبائهحلومتسفيهمنيدعيه

933.-5/335الصحيحالجواب)1(
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أصلأا)1(.مقالتهمإلىيلتفتولمرأسأ،كلامهم

جاشه:ورباطةمج!صبره

يقولشبرآدعوتهعنيتراجعفلمالاحتمالحدتجاوزصبرآكأصبروقد

لمماواحتمالهاللهفيوصبرهقومهمعكل!النبيئسيرةتأملت"وإذا:القيمابن

داقامةوأمنوفقر،وغنى،وخوفسلم؟منعليهالأحوالوتلونقبلهنبييحتمله

بسائرلهالكفاروأذى،يديهبينوأوليائهأحبابهوقتل،وتركهعنهوظحن،وطنهفي

ذلكمعوهو،والبهتانعليهوالافتراءوالكذب،والفعلالقولمنالأذىأنواع

مااللهفييحتملولم،أوذيمانبييؤذفلماللهإلىيدعو،اللهأمرعلىصابر

سيدوجعلهباسمهاسمهوقرنالذكر،رفعمنأعطيهمانبيئيعطولم،احتمله

،)2(الناس

البأساءعلىوصبره،مطلوبوهوالث!دائدفيفثباته9:الماورديوقال

فييخورلا،ساكنةالأحوالاختلاففيونف!ه،ومحروبمكروبوهووالضراء

ويهد،النواصييشيبماقريشمنبمكةلقيوقد،لعظيمةيستكينولا،شديدة

أ)3(.المستوليثباتويئبت،المستعليصبريصابرالضعفمعوهو،الصياصي

يوممثل؟الخوفعظمدانبعدها،ولاالنبوةقبللاأعدائهمنء!ب!يفرولم

حضئكأليىأتأتها:قالحيثاللهبوعديقينهعلىيدلوهذاالأحزابويوماحد

تتذشممرو)الم:وتال64(،:الأنقال1!!أئئؤيبنينآتقكؤتينآلتة

يهقولىإذآتغارفكصا!!أثتتنتافى!فروأالذفيأخرتجةإدألتةنصحز

تئملبنو،علئهـوآيهد،!محيتت!آلئهقأفزلىمحناألتةإثتخزنلالثنجهء

وألتةهـأ!أأف!و!لتةألشقك!فروأآلذليئ!د4وجلترؤكا

ص"ص
04(.:التوتةأ!!محيرعقفي

جمتالنبيئ)قسمفقد:عليهشققدأنهمعإليهأساءمنأذىعلىوضبر

بهاأريدماقسمةإنهاواللهالأنصار:منرجلفقال-يقسمكانماكبعض-قسمة

أصحابه-فيوهو-فأتيته،لمجم!للنبيئلأقولنأمامسعود:ابنقال.اللهوجه

27.صالقاطعالبرمى...)1!

.01صالسعادةدارمفتاحانظر)2(

402.صالنبرةأعلام)3(
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لمأنيوددتحتى،وغضبوجههوتغير!،النبيئعلىذلكفشق،فسارزته

فصبر،)1(ذلكمنبأكثرموسىاخيأؤذي)قد:قالثم،أخبرتهكن

عصمهمن،الهوىعنينطقلاقق،اللهعندمنمرسل،اللهنبيفهذا

بعضمنعدلهفيويقدحالجور،إلى!رئنسبثم،ويقدحيشينعماالثه

رسولولكنه،تحملهيصعبلأمرواللهإنه؟نفعهمفيهيرجوكانأمرفيالناس

ب!.الله

بالوعد:ووفاؤهللعهد!حفظه

المنافق"آية:ع!فقال،النفاقخصالمنواحدةالوعدإخلاف!جحل

منأأربع:فوقال،خانإائئمنلىاذا،أخلفوعدوإذا،كذبحدثإذا:ئلاث

النفاقمنخصلةفيهكانتمنهمخصلةفيهكانتومنخالصآ:منافقآكانفيهكن

خاصملىاذاغدر،عاهدلاذا،كذبحدثلماذا،خاناؤتمنإذايدعها؟حتى

فجرأ)2(

لأبيهرقلقالفقد،اعداؤهبذلكشهدحتىعهودهعلىقيحافظوقد

:فذكرتيغدر؟هل:وسألت...ا-:الكفرعلىسفيانأبوكانحينما-سفيان

001)13..تغدرلاالرسلوكذلكلا،أن

مساوئمنوالإخلاف،الذنوبكبائرمنالغدرقيأيرى:الماورديوقال

،بوعدهووفاءلعهدهحفظأ،الأصعبفيهماويرتكب،الأغلظفيهمافيلزم،الشيم

بنيمناليهودكفعلمخرجأ،تعالىلهاللهفيجعل،بنقضهمحاهذهيبتدىحتى

في،لهتعالىاللهفجعل،الحديبيةبصلحقريشوكفعلالنضير،وبني،قريظة

إ)4(.الجيرةنكثهم

اللهرضي-خديجةالمؤمنينأملزوجهالوفاءفيالمثلأعظمعبه!ضربوقد

لجميلهاذاكرأع!ظلوقدالئ!دائد،فيلهوالمعينة،للدعوةالأولىالنصيرة-عثها

تغار-عنهااللهرضي-عائشةزوجهكانتحتىلها؟وفاءأوفاتها،بحدحتى

061..ح01511/الأذىفيالصبرباب،الأدبكتاب،صحيحهفيالبخاريرواه)1(

1/98.الفتح3334،حالمنافقعلامةباب،الإيمانكتاب،صحيحهفيالبخاريرواه)2(

.7-1/4الوحيبدءفيالبخاريصحيحانظر:مفصلآ،تخريجهتقدم)3(

902.صالنبوةأعلام)4(
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ع!وكانلصديقاتها،ووصلهعليها،وثنائهلها،س!النبيئذكرلكثرةمنها)1(

ذإبمالهاوواستني،الناسكذبنيإذوصدقتني،الناسكفرإذبيآمنت"قد:يقول

النساء،)2(.أولادحرمنيإذولدهاوجلعزاللهورزقني،الناسحرمني

:!كلمةجوامع

لهواخئصر،وخواتمهفواتحهوآتاه)3(،الكلمبجوامعوعلاجلاللهبعثه

وكثيرةعظيمةمعانعلىتشتملجدآيسيرةكلماتيقولفكاناختصارأ،الكلام

للخيرمناهلالزمنمدارعلىتظللكنهاسطر،علىتزيدلاكتبتلوجدآ،

والمكر)4(.

هذامنقصدتهماآخرأفهذاالأذكار":أكتابهخاتمةفيالنوويقال

،-اللهشاءإن-بهاالكتابمحاسنتتمأحاديثإليهاضمانرأيتوقد،الكتاب

منتثمرآ،اختلافآفيهاالعلماءاختلفوقد،الإسلاممدازعليهاالتيالأحاديثوهي

حديثآ،)5(.أثلاثون"إليهاضممتهمامعأقوالهمتداخلمناجتمعوقد

ئلاثة-النوويةالأربعينأصلهيالتي-الثلاثينالأحاديثهذهمناختار

عليهامنهاأخصأحاديثأربعةاذكرثم،الدينمدارعليهاأنالعلماءذكرأحاديث

عشرةاثنتاتعد:كلمهجوامعمنمتفرقةأحاديثبخمسةأختمثم،الآدابمدار

)6(.والحكمةالعلمعيونمنعينآ

ح7/133وفضلهاخديجةالنبيئتزويجباب،الفضائلكتاب،البخاريصحيح:انظر)1(

3818

9/227.حسنداسناده:المجمعفيالهيثميوقال،6/118المسندفيأحمدرواه)2(

خصاثصهتتئمنوهذا)3(

ممتبكانتالتيالكثيرةالأمورلهيجمعاللهأن-بلغنافيما-الكلم"جوامع:الزهريقال)4(

والحكم،العلومجامع:كتابمقدمةانظر:والأمرين،الواحدالأمرفيقبلهالكتبفي

54+-53صالحنبليرجبلابن

035.صالأرناؤوطتحقيقالأذكار،)5(

الدين:مدارعليهاالتياما)6(

"..تؤىقاانيرفيلكلدإئضا،بالئئاتالأعماذ"إنماعمرحديث-ا

والثافعي-،مهديبنالرحمن-عد)واتفق:العظيمالحديثهذاعنحجرابنقال

،والترمذيداود،وأبو،المدينيبنوعلي،حنبلبنوأحمد-عنهالبوطينقلهفيما

=واختلفوا،ربعه:قالمنومنهم،الإسلامثلثانهعلى:الكنانيوحمزة،والدارقطني
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وأكنىأجمعشيءص!النبيئأخبارنيألي!:البخاريوقالا.اا/الفتح،الباتيتعيينفي

فييدخلالحديثهذاالشافعيعنهوقال.السابقالمصدر"الحديثهذامنفائدةوأكثر

إلىالمحققوعزاه61صوالحكمالعلومجامعفيرجبابنذكره.الفقهمنبابآسبعين

.25/ال!ريبطرح

ردافهومنهلي!ماهذاأمرنافيأحدثأمن:عائةحديث-2

بئين(والحرامبينالحلالأبشير:بنالنعمانحديث-3

منعملكللأن:الدينمدارعليهاالتيالأحاديثهيالثلاثةالأحاديثفهذه

تضمنهماوهذاوالجزاءالقبوليكونوعليها،النيةوهوباعثهئصخحانيجبالأعمال

حديثتضمنهماوهو:حرامهمنحلاله:حكمهئعرتأنيجبعملوكل.النيةحديث

يقعلاحتىالرسوللهديوموافقتهوصفتهمثروعيتهئحرفأنيجبعملوكل.النعمان

عائشة.حديثتضمنهماوهوالابتداعفيالمسلم

الآدابمدارعليهاالتيالأحاديثأما

وأزمتهالخيرآداب)جماعفيها:وتالالصلاحبنعمروأبواختارها:الأحاديثوهذه

أربعةفهيعشر:الثامنالحديثشرحفي288صوالحكمالعلومجامعمنها(تتفرع

احاديث:

(.ليصمتأوخيرأفليقلالآخرواليومبالثهيؤمنكانأمن-تجعقوله-ا

(.يعنيهمالائركهالمرءإصلامحسن)منءجج!:وقوله-2

:قالمرارأفىدد"تغضبالايك!ضقال،أوصني:لهقالالذياللرجليت!وقوله-3

".تغضبالا

لنفسهايحبمالأخيهيحبخىاحذكميؤمن"لاو!:وقوله-4

وهي:متفرقةبخمسةواختم

،.يحفظكالله)احفظ:حديث-ا

بخلقالناسوخالقتمحها،الحسنةالسيئةوأتبع،كنتحيثماالله!اتق:وحديث-2

حسنإ.

إ.الناسيحبكالناصعندفيماوازهد،اللهيحبكالدنيافي)ازهد:وحديث-3

(.استقمثمبالئهآمنتإقل:وحديث-4

عليهيطلعأنوكرهتصدركفيحاكماوالإثم،الخلقحسنهـالبر:وحديث-5

.!الناس

العلوموجامع.النوويةوالأربعين355،-035صلهاوتخريجهللنبيالأذكار:انظر

الحنبلي.رجبلابن،الكلمجوامعمنحديثآ05شرحوالحكم

.111/الفتحاولفيالنيةفيعمرحديثشرح،الباريوفتح
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جم!:كلامهخصالواصفآالماورديوقال

أميوهو،الباهرةالجمةالعلوممنوأعطي،البالغةالحكممن!أوتية

داحكام،أبانماإتقانمن،المطنوأذهل،العقولبهربمافأتى...أميةأمةمن

الثالثة:والخصلة....عملأوقولفيبزللفيهيعئرفلمأظهر،ما

مامنهيخرجلمحتىتعليلبأوضحوبيانه،دليلبأظهرشرعلماإحكامه

عنفكفالكثيرعلىبالقليلنبه...العقولتدفعهمافيهدخلولا،معقوليجفوه

الخامسة:والخصلة...الجهالةعنوكشف،الإطالة

ولاجمي)1(يخضزهلا،خودلإذاحجاجهوظهور،سئلإذاجوابهوضوح

وحجاجه.أوضحجوابهكانإلا،جدالفيخصميعارضهولاعجز،يقطعه

السابعة:والخصلة...أرجح

فلا،كفايتهقدرعلىمنهوالاقتصار،حاجتهإبانبهالتوخيفيكلامهتحرير

أجمل؟والكفايةالحاجةحالتيئعدافيماوهوعنهيحجمولاقذرأفيهيسترسل

زؤنفهوظهر،يختللمحتىكلامهخمطولذلكسمتآ،وأحسنهمصمتآ،الناس

فيومدونآ،القلوبفيمحفوظآبقيحتى،الأفواهواستعذبثه،يغتللمحتى

الثامنة:الخصلة.الكتب

وأصحهمألفاظأوأجزلهمبيانأ،وأوضحهملسانآ،الناسأفصحأنه

كثيرةأمثلةأوذكرالتعسففيهقةيتخففهولا،التكلففجنةفيهيظهرلا،معاني

عليهيأتيولاكثير،منيسيروهذا:(قالثمفصلينفيكلمهجوامععلى

لشروطجامغكلامهأنلئغقممثالآذكرنالمانمااستقصاءيبغلهولاإحصاء،

فيهولظهر،بأسلوبهلتميزبغيرهمزجولو،الفصاحةنهجعنومعرث،البلاغة

يكنولمهذا،كذبهمنصدفهولبان،باطلهمنحقهيلتبسفلمالتنافر،آثار

01)2(.للبلاغةمتعاطيآ

يبقفلمسننآووضعواأحكامآ،العصورمختلففيالناسمن؟سزشرعوقد

خبر.أوأثرلها

ضعف.أوجهلالبيانمنيفعهلا)1(

021.-902صالنبوةأعلام)2(
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!صخفقهكمال

ماالفضائلوكثرةالأخلاقمحاسنمنلهخمعمنالأرضظهرعلىيوجدلم

4،.:الققمأأ!عظيرخمئلقلىأقاتك:فيهاللهقولويفيفالةلرسولجمع

لكن،العظيمدونبالكريميوصفالخلقان)1(:)الأغلبالحليميقال

رسولخلقيكنولم،والديانةبالسماحةصاحبهعلىالثناءبهيرادبالكريمالوصف

أجمعين،اللهبأولياءرفيقآ،بالمؤمنينرحيمآكانبلهذاعلىمقصورأ!فيالله

لربهيغضبولكن،لنفسهيغضبلا،المخالفينعلىشديدآ،الكافرينعلىغليظآ

بالرعب،منصورآالأعداء،صدورفيمهيبأوكان،لهينتقمحتى،الغضبأشد

علىوصفهفيئقتصرأنحقهمنيكنفلم،منهفزقآشهرمسيرةمنهالحدوينهزم

...معأوالانتقاأالانعامفيهليدخلبهأولىبالعظيمالوصفكانبل،الكريمالخلق

.(بأس")منعدزلهيسلمولا،بيأسمنهخييرراجيينصرفيكنلمأنهوئعلم

لاعظيمآخلقهوكان،وسطبدينفجاءأنهعلىيدللطيفتنبيهوهذا

الآخرين.علىفيهظلمولالصاحبهفيهذل

ث!محمدشخصيةفيالخلقيالتكافؤ"وهذا:عرجونالصادقمحمدويقول

للبشرالعلياالنماذجمنيذكرلمالتاريخلأن...الحياةمعجزةيكونأنيوشك

،العزمأولورأسهموعلى،الرسلصوىالعامةخليقتهالخلقيالتكافؤهذاكانمن

فيالنهاياتتتفرقوهكذا...صورهبأبهىالتوازنهذا!محمدسيدناويجمع

محمد،شخصيةفيمتكافئةتجتمعولكنها،متعددةنماذجفيوالفضائلالأخلاق

،)3(.حياتهفيالانسانيالإعجازسرهووهذا

يتعدىبأوصافتعالىاللهوصفهإذ؟أمتهفيبالغاثرذاتأخلاقهوكانت

خمئ!عزيزآنف!يحئمفقزصئوهجآة!ئم"ثقذ:سبحانهقالكماالناسإلىنفعها

128،.:التوتةأ!"زجيصزوتبآلمؤيخبنغقتمخيرلفىغنئضقا

عليهالرسولصفةفيهذا)وذكر:عاشوربنالطاهريقولالآيةهذهوفي

وراءفيماالكبارالحديثعلماءمن،الجرجانيالخاريحليمبنالحسنبنالحسينوهو)1(

17.231/النبلاءأعلامصير:انظر453!صنةتوفيالنهر

2/73.الايمانضعبفيالمنهاج)2(

1.211/لحرجون،اللهرسولمحمد)3(
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بهميلقيمماوالحذر،بالأمةالرفقظهورهأثرفيكون،لهخلقأهذاأنيفيدالسلام

فيكلهمللناسشفاعته؟ذلكآثارومن،والآخرةالدنيافيالعذابإلى

الحرجعنهفانتفىلخلقهمناسبآجاءشرعهانإلىيومئذلكإنثم...،الموقف

ؤيبتمؤئدهـيالمىا!آلفؤيي!أننرذآتدىرمضانةلثنهز:تعالىقالوالعسر

شقرعنىآؤعيي!ا!انومنققت!فتةأدشفرينكمشهذبمنوآنفرقاقالئدىين

أنيدةنرال!بلؤاألئشزبضخبئنبذؤلاآلبئشزب!خأدتةئيفيأخزآئايريققيذبر

وقال185،:التقزةأ!"شئكرو%ؤلظئمقهلبهئمماغئىألتةقىق!بنوأ

78،)1(:الخبئأ."..خرخيقآلدجمبنيغقيهرتجحل.ؤتا.).

علىعنهااللهرضيخديجةاستدلتكيفالبحثبدايةفيعرفناوقد

خصاله؟كرمخلالمن-لمج!نبوته

الرحملتصلإنك-

الكلوتحمل-

المعدوموتكسب-

الضيفوئقري-

)2(.الحقنوائبعلىوتعين-

مدةمعهعاشواممنوزوجهخادمه؟إليهالناسأقرفيخلقهؤضفوتد

!حاللهرسولأخدمت:قال-عنهاللهرضي-أنسفعن،قربعنأخلاقهوعرفوا

لشئولا،صنعتهلتمصنعتهلشيءليقالوما،قطأثلي:قالفما؟سنينعشر

خزآ،مسستولاخففآ،الناسأحسنمنء!اللهرسولوكان،تركتهلم:تركته

ولا،قطمسكأشممتولاىلجتاللهرسولكفمنألينكانشيئآولاحريرآ،ولا

بئ")3(.النبيئغزقمنأطيبكانعطرآ

رسوليكن"لم:فقالتخلقه-عنهااللهرضي-عائثمةزوجهووصفت

السيئة،بالسيئةيجزئولا،الأسواقفيصخابآولامتفحشآ)4(،ولافاحشآ-لمجيئالله

72./01والتنويرالتحرير(1)

1/5.الوحيبدءكتاب،البخاريصحيحانظر:)2(

وقولها:692،برقم6أصحيح:للشماثلمختصرهفيالألبانيوقالالشمائلفيالترمذي)3(

9206.رتمحالأدبكتاب،البخاريصحيحفيجاءمتفحشأ،ولافاحشآيكنالم

-،الفحشيقولالذي:والفاحش،ئستقبححتىمقدارهعنخرجماكل:الفحش)4(
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منحياءاشدفكانحياء؟الناساشدمنيكن!وكانأ)1(.ويصفحيعفوولكن

خدرهاإ2(.فيالعذراء

دقيق:وص!

وهوأشمقها،منهااختار؟كثيرةأحاديثك!الةرسولوصففيجاء

رسول)3(هالةأبيبنهنذوصففقد؟والخفقيةالخفقيةلمجي!لصفاتهجامعحديث

هندوكان-عنهاللهرضيعليبنالحسنمنطلبعلىبناء-دقيقآوصفآفالله

:فقالوضافأرجلآ-عنهاللهرضي-

أطولالبدر،ليلةالقمرتلألأوجههيتلألأمفخمآ،فخمآجميه!اللهرسول"كان

انفرقتإنالشعررنجل،الهامةعظيم،المشذبمنوأقصر،المربوعمن

الجبين،واسع،اللونأزهر،وفرههوإذاأذنيةشحمةشعرهيجاوزولاعقيقته)4(،

لهاليرئين)5(.أقنى،الغضثئدرهعرقبينهما،قرنغيرفيسوابغالحواجبأزفي

الفم،ضليع،الخدينسهل،اللحيةكث،أشميتأملهلممنيحسبه،يعلوهنور

معتدل،الفضةصفاءفي،ذفيةجيدعنقهكأن)6(،المسربةدقيق،الأسنانمفلج

المنكبين،بينمابعيدالصدر،عريضوالصدرالبطنسواء،متماسكبادن،القامة

يجريبشعروالسرةاللبةبينماموصولالمتجرد)8(أنور)7(،الكراديسضخم

01/453.الفتحانظر.ويكلفهمنهويكئرذلكيتحمدالذي:والمتفحش=

892.برقم،صحيح،:للث!مائلمختصرهفيالألبانيوقال،الثمائلفيالترمذي)1(

703.برقمالسابقالمصدر:وانظرالستر،الخدر)2(

النبيئعنروى!وو،النبيئزوجخديجةأمه!،النبيئربيبالتميميهالةأبيبنهند)3(

والطبرانيوالبغويالترمذيأخرجه،اللهرسولصفةعليبنالحسنعنه)وروى!،

وقال،الجمليومعليمعقتل..بعلو.لناووقععليبنالحسنعنطرقمنوغيرهم

09()90رقمترجمةالاصابةأوأتقنفأحسنص!النبيئوصفبليغأ،نصيحأكان:عمرأبو

578-.957

الشعر،)رجلومعنى،فرتتينجعلهأي،الناصيةعلىالذيراسهشعر:عقيصتهروايةوفي)4(

السبط.بالأملىولاالقططبالجعديكنلم:اخرىروايةوضحتهقد

الأنف.منصلبماوالعرنين،ارنبتهدقةمعالأنفطويلأي)5(

الصدر.إلىالسرةمنالدقيقالشحر)6(

المفاصل.ملتقىعندالعظامرؤوس)7(

.الثوبعناوالشعر،عنالمتجردالعضونيرأي)8(
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واعاليوالمنكبينالذراعينأشرع،ذلكسوىمماوالبطنالثديينعاري،كالخط

،الأطرافسائل،والقدمينالكفينشثن،الراحةرحب،الزندينطويلالصدر،

يخطوقلعأ،زالزالإذاالماء،عنهماينبو،القدمينمسيح،الأخمصينخمصان

التفتدماذا،ضتبمنينحطكأنمامشىإذا،المشيةذريعهونأويمشيتكفيأ

جلالسماء،إلىنظرهمنأطولالأرضإلىنظره،الطرفخافضجميعآ،التفت

صف:فقلتالحسنقالأبالسلاملقيمنويبدر،أصحابهيسوق،الملاحظةنظره

ليستالفكر،دائم؟الأحزانمتواصلاللهرسول!كان:فقالاللهرسولمنطقلي

اللهباسمولختتمهالكلاميفتتح،حاجةغيرفييتكلملا،السكتطويل،راحةله

بالجافيليستقصير،ولافضوللا،فصلكلامه،الكلمبجوامعويتكلم،تعالى

ولاالدنيا،تغضبهلا..شيثآ.منهايذمولا،دقتدهانالنعمةيعظم،المهينولا

يغضبولاله،ينتصرحتىشيءلغضبهيقملمالحقتعديفإذالها،كانما

لها.ينتصرولا،لنفسه

وضرببها،اتصلتحدثوإذاقلبها،تعجبواذاكلها،بكفهأشارأشارإذا

غضغضبوإذا،وأشاحأعرضغضبوإذا،اليسرىإبهامهبطناليمنيبراحته

فكتمتها:الحسنقال)1(الغمامحبمثلعنيفتر،التبسمضحكهخل...طرفه

قدووجدته،عنهسألتهعمافسألةإليهسبقنيقدفوجدته،حدثتهثمزمانأ،الحسين

أبيفسالتالحسينقالشيئآ.منهيدعفلم،وشكلهومخرجهمدخلهعنأباهسأل

لسانهيخنرنع!ي!اللهرسولكان..".:فقالومخرجهء!داللهرسولدخولعن

وشفقد...عليهميوليهقومكلكريمويكرم،ينفرهمولاويؤلفهم،يعنيهفيماإلا

القبيحويقبح،ولقويهالحسنويحسن،الناسفيعماالناسولسأل،أصحابه

ولوهيه.

حاللكليميلوا،اويغفلواأنمخافةيغفللا،مختلفغيرالأمرمعتدل

خيارهم،الناسمنيلونهالذين.يجاوزهولاالحقعنيقصرلاعتاد،عنده

:قال.ومؤازرةمواساةأحسنهممنزلةعندهوأعظمهم،نصيحةأعمهمعندهأفضلهم

:فقال.مجلسهعنفسألته

قومإلىانتهىلهاذاذكر،علىإلايجلسولايقوملالمجتاللهرسولكان

نقية.بيضاءالبردكلونالشريفةاسنانهلون)1(
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بذلك.ويأمر،المجلسبهينتهيحيثجلس

ومن،منهعليهكرمأحدآأنجليسهيحسبولابنصيبهجلسائهكليعطي

يردهلمحاجةسألهومن،عنهالمنصرفهويكونحتىصاتزةحاجةفيجالسه

أبآ،لهمفصار،وخلفهبسطهالناصقوسعتد،القولمنبميسورأوبها،إلا

لاوصبر،،وأمانةوحياء،،وحلم،عغمجلسهسواء،الحقفيعندهوصاروا

متواضعين،،بالتقوىفيهيتفاضلونكانوابلمتعادلين...الأصواتفبهترفع

ويحفظون،الحاجةذاويؤثرونالصغير،فيهويرحمونالكبير،فيهيوقرون

الغريب.

البشر،دائمص!اللهرسولكان:فقالجلسائهعنأبيسألت:الحسينقال

ولافحاشولاصخابولا،غليظولابفظليس،الجانبلين،الخلقسهل

مشاح.ولاعياب

فيه.تخيبولا،راجيهمنهيؤيسهولا،يشتهيلاعمايتغافل

منالناسوترك.يعنيهلاوماوالإكثار،المراء،:ثلاثمننفسهتركقد

رجافيماإلايتكلمولا،عورتهيطلبولا،يعيبهولااحدآ،يذملاكان:ثلاث

ثوابه.

لاتكلموا،سكتف!ذاالطير،رؤوسهمعلىكأنماجلساؤهأطرقتكلملماذا

عندهحديثهم،يفرغحتىلهأنصتواعندهتكلمومن،الحديثعندهيتنازعون

أولهم.حديث

علىللغريبويصبرمنه،يتعجبونمماويتعجبمنه،يضحكونممايضحك

رأيتمإذا:ويقولليستجلبونهم)1(اصحابهكانإنحتى،ومسألتهمنطقهنيالجفوة

أحدعلىيقطعولامكافئئمنإلاالثناءيفبلولا،فأرفدوهيطلبهاحاجةطالب

أ")2(.قيامأوبنهيفيقطعهيجور،حتىحديثه

تأملتهاإذاالعظيمةالأخلاقمنرائعةمجموعةإسيرته:درازمحمدد.وقال

فيمايخوضأنلسانهيأبى،إهابهحشووالجد،ثيابهملءالطهرإنسانآلكصورت

.السؤالعندهيكثرونولايهابونهكانوااذ:الرصوليألمنقدماذاالصحابةيفرحأي)1(

مختصر)6(رقمحديث224-221ص!،143-141صللترمذي،المحمديةالثصماثل)2(

26.-18صللالباني،للترمذيالمحمديهالشمائل
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غلوإلىيصغيأنسمعهويأبى،يعلنهماخلافتخفياأنعيناهوتابىيعلمهلا

قلماوتثبتالزعماء،فينادرةوصراحةالعظماءحليةهوتواضع،لهالمادحين

حاشالتغرير؟أوالغرورأوالتزويراوالختلمثلهمنفأنىالعلماءعندتجده

إ،)1(.لثه

بعضعنالحديثسبقوقد،وممتعطويلحديثأخلاقهعنوالحديث

الأمة:فيالعظيموأثرهاأخلاقهعلىالثناءمنويكفيبعضها،وسيأتيخصاله

يقلأنف!!القئصيخينتطاكنتؤتؤتهغينتألت!ينرضمةإق!ما:تعالىقوده

جممثآلئة!نألئ!كأقتؤص!متت!ذاالأقيفيؤيفصاوزتممكئمؤأشتغيرعئهتم،غف!يذ

.،915:جممزانآلأ!!آلمتؤكين

ضتضمالخئرعنيزآلقم!محئمتقزمموهبخة!ئمإتقذ:تعالىوقوله

128(.:التوتةأ!،زجيصزوتبآلمؤ!بنخمئمخيرلفرر

:!تواضعه

،مطاعوهولهمجناحهوخفض،اتباعوهمللناستواضعه1:الماورديقال

يتميزفلا،وجلسائهبأصحابهويمتزج،الترابعلىويجلس،الأسواقفييمشي

متعززأ.وبالتذليلمتميزأ،بالتواضعفصار،وحيائهباطراقهالاعنهم

ف!نما:عليكخفض:فقالهيبتهمنفارتاعالأعراببعضعليهدخلولقد

بمكة.القديدتأكلكانتامرأةابنأنا

طبعوجبلةعليها،فطرغريزةفهي،شيمهوكريم،أخلاقهشرفمنوهذا

فئحدأ)2(.تحصرولمفئعد،تنذزلمعليها

لهتعرضإنسانوأي،الناسلهيقومأنيكرهكانأنهكل!تواضعهومن

ويركب،المريضيعودوكان،صغرتمهماالهديةويقبل،إليهيجلسحاجة

ولادابتهعلىمعهأحدأيردفأنمنيأنفولاالعبد،دعوةويجيبالحمار،

خدمةفيبيتهفيوكان،حاجتهلهفيقضيوالمسكينالأرملةمعيمشيأنيستكبر

)3(.نفسهويخدمشاتهيحلبوكانإليها،خرجالصلاةحضرتف!ذا،أهله

34.صالعظيمالنبأ)1(

.702عىللماوردي،النبوةاعلام)2(

للالباني=الثمائلومختصر314.316،،418رقمللترمذي،المحمديةالث!ماثل:انظر)3(
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وت!ر:صدقه

واحدةكذبةإظهارعنهذا؟يومناإلىبعدهمومنيك!عاصرهمنعجزوقد

وتعدد،شرائعهوتنوع،أخبارهكثرةعلى،أمورهجميعمن،عمرهجميعفي

مايثبتمازمانكلمنالوقائعوفي،أخبارهيومكلئصذقالأيامبل،مواقفه

مغيباته.منذكره

المتنبيوكذب،الصادقالنبيئصدق"دلائل:تيميةابنالإسلامشيخقال

الله،خلقأفضلمنفهوصادقآوكانالنبوةادعىمنف!نجدآ،كثيرةالكذاب

اللهصلوات،وأنبيائهاللهرسلمنأفضلأحدلاف!نه،والدينالعلمفيوكملهم

...بعضمنأفضلبعضهمكاند!ان،وسلامهعليهم

تعالى:قالكماوشرهماللهخلقأكفرمنفهوكاذبآللنبوةالمدعيكانو)ن

صأقيلىقالىؤمنيثئءإلويؤحؤثتمإلنأؤجىقالى؟وكزتاألتوكأآفرىيئبيآطتغ)ؤتق

آخيرص(إقيلهزتايظوأؤأنقلبهكةآتولقغترنئيئآلتهدون،صترى+ؤتؤآتةآنز4مآثتر

ةاتيمغنجمئتخألحتيغيزألئ!غلتتولو!كنتخيماأتثولرغداتئخرؤئأصيؤمأنفمت!ثم

.39،:الأنغام1!!ت!تكبرون

قيةة7إدبآلقحذقيؤكدسهاآدئ!خ!ذبيننأظقئمقمنأ!:تعالىوقال

ممئمأؤثبهكيهيماءومحذقيألقحذقيجماةوآلذى!للبهميرينثوىجهنرنيألتئمى

-32الرقر:أ"!ألمتيصنينجزأذلل!ريهئ!يخدولتيمث!آةتاقم!أئئنئقوئ

.،34

7صهىرر
التسىئ!وذةوبحوههمآلئوغلىكذبؤأآثذينىترىألمينة)ويؤتم:تعالىوقال

06،.الزقر:أ!!للن!كبزتتثزىتجهئصفي

للخير،أصلوالصدق،اللهعلىالكذب:وأعظمهللشر،أصلفالكذب

وتعالى.اللهتباركاللهعلىالصدق:وأعظمه

،الكاذبالمدعيأوهذا،الدرجاتأعلىمن،الصادقالنبيئأهذاكانولما

صدقعلىتدلالتيوالبراهينالدلائلالفروقمنبينهماكان،الدركاتأسفلفي

الأنبياءدلائلكانتولهذاحالهما،عرفمنلكليظهرماالآخروكذبأحدهما

رقمللبغويوالأنوار،63،ص127رقمالثيخلأبي،النبيئوأخلاق-،178ص

،374،375،386.293
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كثيرةالمتنبئينكذبدلائلأنكما،متنوعةكثيرةصدقهمعلىالدالةوأعلامهم

!)1(.متنوعة

ئسألمسائلفياحيانأيتوقفيووكانأنهمنيك!صدقهعلىأدلوليس

ذلكأليس،الوحيمنالحكمأوالبيانيأتيهحتىيجيبفلاالدينصلبمنعنها

فيجاءماوكلآمر؟.لامأموروأنه،قائللاناقلأنهعلىالواضحةالأدلةمن

الأمر.لهذاشاهدالنزولأسباب

ليكتميكنلملأنه،نورهمنلهملبينعنهشئلماجوابيعلمع!كانولو

فيدرازمحمدد.هذاإلىأشاروقد،إليهالحاجةأشدفيوهمالعلمهذاعنهم

،.العظيم)النبأ

نأقبلبالكذبتتهمونهكنتمهل)وسألتك:سفيانلأبيهرقلقالوقد

الناسعلىالكذبييذزيكنلمأنهأعرففقدلا.أن:فذكرتقال؟مايقول

!)2(.اللهعلىويكذب

حتىوكبيرأ،ناشئآ،خبرهفيبالصدقوتمضهورأيزلةلم:الماورديقال

قبلصدقهتتيقنبأسرهاقريشوكانتموسومآ،وبالأمانةمرقومآ،بالصدقصار

منومنهمحسدآ،كذبهمنفمنهم،اليهاستدعائهمفيبتكذيبهفجهروا،الإسلام

عليهحفظواولورسولأ،أونبيأيكونأناستبعادآكذبهمنومنهمعنادآ،كذبه

الصدقلزمومن،الرسالةفيتكذيبهعلىدليلألجعلوهاالرسالةغيرفينادرةقيبة

حقوقفيكان،نفسهحقفيمنهعصمومن،ألزمالكبرفيلهكان،صغرهفي

311(.لمعاندوردآلجاحد،دافعآبهذاوحسبك،أعصمتعالىالله

الدنياشؤونفيولاالدينأمورمن!منهسمعماأحدأأن:والخلاصة

بكللاجتهدواالدنياشؤونفيولوواحدةبكذبةأعداؤهامسكولو،ألبتةكذبأ

ولكنه،الآفاقفيوبثهالنشرهاإعلاميةوسيلةكلفيولنشطوالإظهارها،سبيل

ب!المصدوقالصادق

912ء-1/127الصحيحالجواب)1(

.7-1/4الوحيبدءفيالبخاريصحيح:انظر،تخريجهسبق)2(

212صالنبوةأعلام)3(
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بامته:وشفقته!رحمته

حرصهبشبيموتأنوكاد،بأمتهورحمتهشفقتهبسببيهلكضأنكاد

بضاغليمأدتةإنخصتزلغققئهتمتفمئمكتذهميأقلآ:تعالىقالالناسهدايةعلىالشديد

8،.:أقاطر،!تضتعون

،!أشمتاآنضديثيقذائؤي!%لزإنةاتيىيتمعقتت!كنخغإققضقذ

6،.:الكهفأ

88،.الججر:أ!9يالؤيخبنخاضذؤآخيقىغتتيئتخرن.ؤلا.أ.

قيتمحرلمفغنئضمالمخرعزيزآنئ!ئمزمئوهـئقئحئمبئ)تقذ

128،.:التوتةأ،!زجيرررووتيخينكلبآ

لاوأنهبمسيطر،عليهمليسوأنه،البلاعالأولىمهمتهأنلهاللهبينولذلك

تبليغفيالأمانةأداءبمجردمهمتهوتنتهي،اللهعندمنفالهداية؟أحبمنيهدي

يث!اء.منيهديوالله،للناسالحقدمايصال،الدين

ولو،عليهميشقلا،بهمرحيمآ،الناسعلىميسرآكانأنهرحمتهومن

قال.الجاهلينعنويعرض،بالعرفويأمر،والمسامحةبالعفوياخذأخطأوا،

157(.الأنبياء:1!،لففاتينرئهةالأآزسلكأوقآ:تعالى

بينع!ضاللهرسولخئرو)ما)1(،والتوبةالرحمةنبي!:النبيئأسماءومن

وما.منهالناسأبعدكانإثمآكانفإنإئمآ،يكنلمماأيسرهما،اختارإلاأمرين

بها،)2(.دئهفينتقم،اللهحرمةتنتهكانإلالنفسهىلمج!اللهرسولانتقم

الكريمة.فخصالهمنالتاليةالخصلةإلىتقودناالأخيرةالعبارةوهذه

:وعفوهفحلمه

كلامهأئناءالخطأفييقعولاللاستفزاز،يستجيبيكنفلم؟آيةحلمهكان

والحماقةالجفاءقمةوفي،الخرقكايةفيمعهالمصمركونكانوقد،المشركينمع

ولا،عثرةذوإلاغيرهحليمولا،بادرةعليهيحفظولم،نادرةمنهيوجدإفلم

01)3(.0.هفوةذوإلاسواهوقور

/4الفضائلكتابفيمسلمورواه3532.رقم6554/الفتحمعالبخاريصحيح:انظر)1(

2354.خ1828

0356.ح6/566الضئصفةباب،المناقبكضاب،صحيحهفيالبخاريرواه)2(

258.صالنبوةأعلام)3(
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ولاامرأةلابيدهقطشيئأوش!اللهرسولضرب"ما:تالتعائشةعن

نأإلاصاحبهمنفينتقمتطشيءمنهنيلوما،اللهسبيلفييجاهدأنإلاخادمآ،

وجل،)1(.عزلثهفينتقم،اللهمحارممنشيءينتهك

منيكنلمولو.ربهسبيلنيإلابيدهأحدآضربولا.".الجاحظقال

أكملمنذلككانفقد،مكةفتحيومفيكانماإلاحلمهوثخانةعفوهكرم

وبني،أعماقهقتلواوقد،عنوةمكةدخلحينأنهوذلك،البرهانوأوضحالكمال

بانواعأصحابهوعذبوا،الثعابفيحصروهأنبعد،وأنصاره،وأولياءه،أعمامه

،كيدهعلىوأجمعوا،عليهوسفهوا،نفسهفيوآذوه،بدنهفيوجرحوه،التعذيب

اللهفحمدفيهمخطيبآقام،منهمصغرعلىعليهموظهرحمدهم،بثيردخلفلما

أيؤمخمنكئمتنزمطالآيوسفأخيقالكمالكمأتول:تالثم،عليهوأثنى

29،()2(.:أئوشف"!آلرجيبهةآزحئمؤئؤلكنمآدتةتقفز

وهو،جريرةبكلوقصدته،كبيرةبكلقريثىتناولته"وقد:الماورديوقال

أراذلهمولا،حلمائهمدونسفهاؤهمبذلكتفردوما،عنهممعرضعليهمصبور

كانألحالأمرمنعليهكانوافلما)3(،والدونالجفةعليهتمالأبل،عظمائهمدون

عامبهمظفرحينلهموقالفغقز.وقدرفعفا،قهرحتى،وأصفحأعرضعنهم

تعصفإن،كريمأخوابنكريماخقالوا:بي؟ظنكمما:إليهاجتمعواوقد،الفتح

لإخوته:يوسفقالكمااقولبل:فقالأسأنا،فقدتنتقملىان،بكالظنفذاك

أئوشف:!،آلزحعينآزح!وهوثكئمآلتهتغفرألؤمغدئكمتئزليبلآ)قاذ

عنها،فصفحكبدهولاكت،حمزةعمهبطنتقرتوقد،عبتةبنتهندوأتته291.

.وبايعها")4(

بردوعليهجمضالثهرسولمعأمشيإكنت-:عنهاللهرضي-أنسقال

رواية:وفي.شديدةجبذةبردائهفجبذهأعرابيفأدركه،الحاشيةغليظنجراني

عاتقصفحةإلىفنظرت:أنسقال(عنقهفيحاشيتهوذهبتالبردانشق"حتى

2328.ح41814/للآثاممباعدتهباب،الفضائلكتاب،صحيحهفيصلمرواه)1(

رقم45،صللاصبهاني،ابهوآالنبيئأخلاق:وانظر2/52،للجاحظوالتبيينالبيان)2(

.82

والحقراء.الكبراء)3(

2.493/المحادوزاد،815/البخاريصحيح:فيالحديثوانظر582النبوةأعلام)4(
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منليمزمحمديا:قالثم،جبذتهشدةمنالرداءحاشيةبهااثرتقدقيالنبيئ

!.أبيكمالولامالكمنليتحمللاأفانكروايةوفي.عندكالذياللهمال

بعطاء)1(.لهأمرثم،فضحكب!إليهفالتفت

فيالأذىعلىوصبره-لج!حلمهبيان:الحديثهذاإفيحجر:ابنقال

")2(.الإسلامعلىتألفهيريدمنجفاءعلىوالتجاوز،والمالالنفس

والتأديب:التعليمفي!أسلوبه

فييث!حققوقد،والحكمةالكتابالناسيعلمأنهب!الرسولمهاممن

منالقرونخيرظهوربدليل،التاريخفيمثلهيحصللمماالنجاحمنالمجالهذا

أقوالهم،قبلبأفعالهميبلغونوكانواالناسإلىالدينهذاحملواالذينالصحابة

نأبهاستطاعماوقسوةجهلمعوالغلظةبالجفاءعرفواقوممعقيلأسلوبهوكان

ورقة،الأخلاقفيجمالمعالبشريةوقادةالخيرإلىوالدعاةالحلماءمنهميجحل

وحسن،اللهآياتسماععندووجل،الليلفيوبكاءاللهمنوخوف،القلوبفي

المجادلة.في

وامتثاله،الحسنةبالأخلاقهوتخلقهوهي،وسيلةبأحسنءجمزتعليمهوكان

قالالآخر،واليومال!هيرجوكانلمنحسنةأسوةففكاننفسهفيالقرآنلأوامر

ؤبهرآلأيخروألؤمأدئهتزصأ؟نلئ!حشنةأسو"آدئهرسئولوقلكئمءن)ققذ:تعالى

21،.:الأحراب1!!كي!!آلئة

سببآ؟وينهىيأمرأنقبلوينهىيأمرفيمافالنبيئمنالالتزامهذاكانوقد

:فقالذلكبينوقدغمانملكالخقندىإسلامفي

ولا،بهآخذأولكانإلابخيريأمرلاأنه؟الأميالنبيئهذاعلىدلنيالقد

بالعهد،يفيوانه..ينطر.فلايقيبوأنه،لهتاركأولكانإلاشرعنينهى

نبيأ)3(.أنهوأشهدالوعد،وئنجز

أولفيطريقتهعلىوهومنهذلككلبل،تكلفعنتكنلموأخلاقه

منيكنلممج!هولكنه،ذلكيمكنهلاالمزوروالكذاب،آخرهإلىعمره

8806.ح01/305والضحكالتبسمباب،الأدبكتاب،البخاريرواه)1(

15/605.الفتح)2(

2/933.القائلترجمةفيالإصابة)3(
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"!أفثك!يينيقث!ومماأتجريقظتهآمتثكرقآأئل:سبحانهقالكما،المتكلفين

86،.:أص

معأصليأنا)بينا:قالعنه)1(اللهرضيالسلميالحكمبنمعاويةعن

القومفرماني،اللهيرحمك:فقلت،القوممنرجلعطسإذ!الثهرسول

بأيديهميضربونفجعلوا3إليتنظرونشأنكمما215(ائياواممل؟فقلت،بابصارهم

دعاني،جمضالثهرسوذصفىفلما.سكثئضفتوننيرايتهمفلما،أفخاذهمعلى

مافوالله،منهتعليمآاحسنبعدهولاقبلهمعلمأرأيتما،وأميهوفبابي

شيءفيهايصلحلاالصلاةهذهإن:قالجمض،شتمنيولا،ضربنيولاكهرني)3(،

إ)4(القرآنوقراءةوالتكبيرالتسبيحهوانما،الناسكلاممن

الذيالخفقعظيممنع!الثهرسولعليهكانمابيان"وفيه:النوويقال

أ)5(عليهموشفقته،بأمتهورافته،بالجاهلرفقهومن،بهتعالىاللهشهد

فقد،وطبيعته،وسنه،المتعلمبحالتختلفكثيرةالتعليمفيجمروطرائقه

يناسبه.ماشيءلكلتضعحكمتهكانت

لذكرها،المقاميسعلاالكثيرالشيءلمج!سيرتهفيالقرائنمنوهناك!

جدآ:موجزةبصورةبعضهاإلىنشيرولذلك

والخارجالداخلفيوأعداثهأوليائهمع،للأمورهتدبيرهوحسن-!سياسته-

والوقائع.والمواقفالطبائعاختلافمع

التيالواسعةوالرقعة،الكثيرةوالغزوات،الكبيرةوالفتوحاتع!جهاده-

كلمنبهأحاطواقدأعداؤهكانوقدجدأ،قصيرزمنفي،الإسلامإليهاوصل

العشيروضعفالنصيرقلةمع،جهةكلمنوالقبائلالأممعليهوأثاروا،جانب

له.العاقبةكانتذلكومع

الحق،قولفيشجاعة!،عاشهاالتيالظروفمختلففيب!شجاعته-

له:البخاريوقال،المدينةوينزل،سليمبنييسكنكان،السلميالحكمبنمعاوية11(

6607.رقمترجمةحجرلابن،الإصابةالحجاز:أهلفييعد،صحبة

ولدها.الأمتفقدأن:والثكل،الحسرةعندتقالكلمة)2(

نهرني.)3(

.502/الصلاةفيالكلامتحريمباب،الصلاةكتاب،مسلمرواه)4(

5/02.مسلمشرح)5(
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كماالأقدامتتزلزلحينوثباته،المواقفأحلكفيالعدو،وجهفيوشجاعة

يقولذلكوفي،الحرجةالمواقفمنوغيرهاوحنينوالأحزاباحدفيحدث

اتقيناالحدقواحمرتالطيسحميإذاةكنا-:عنهاللهرضي-طالبأبيبنعلي

ونحنبدريومرأيتناولقد،منهالعدومنأقرباحديكونفماكلض،اللهبرسول

للعدو()1(.أقربناوهوك!بالنبيئنلوذ

مختلفشملالإصلاحوهذااليسير،الزمنفيالكبيريإصلاحه-

!اصلاحآأخلاقيأ،لاصلاحأعقديآ،إصلاحآ!إصلاحهفكان،الجوانب

إجتماعيآ.لماصلاحآ،تشريعيأ

علىلربهوذكرة،قدماهتتفطرحتىوقيامهوتهجده،بربهوصلتهع!يحعبادته-

حتىالصالحةالأعمالعلىوحرصه،ربهلكتابوتعليمهوقراءته،أحوالهكل

الأرضلهفتحتأنبعدحتى،ربهعبادةعنفتروماأحوالهتغيرتوما،وفاته

علىيواظبفلماذاالدنيا؟لهخضعتوتدكاذبأمدعيآكانفلوالأمر،لهواس!ب

لهوهمدينهإلىالناسيدعوأنيمكنهكانحيث؟الشكلبهذاربهطاعة

الدنيا.بحطامهوويشتغل،راضخون

فجأةعمرهمنالأربعينبعدكلهاوكانتبهاجاءالتيالزاخرةءلمجروعلومه-

منهكانولو،العلومتلكمنب!ثيءاهتمامذلكقبللهيكنفلم؟واحدةودفعة

فيعمركافنيتإنك:لهلقيلعلممنإثارةعلىاطلاعهعلىتدلكلمةأدنى

اعدائهمنأحديذكرولم،الكلمةتلكبدليلالآنأظهرتهاثموالتأملالدراسة

رسالته.نقضعلىحرصهمشدةمعذلكإثباتيستطيعواولمهذا،منشيء

والحجةالباهربالجوابوغيرهمالكتابأهلمنالخصومعلىءلمجضردوده-

نبي.إلايعرفهالابأشياءاختبروهحينمالليهودهـافحامه،البالغة

ص!.بهالمستهزثينعاقبةسوء-

مدعيآفيكونأنمعهايستحيلفريدنسقعلىع!تفيهالفضائلاتجماع-

للرسالة.

1/86.الشفا)1(
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التاسعىالمبحث

ا!أنبياءبهجاءتمايأصلوموافقتهل!دعوته

بنبوةالناسبهااقتنعالتيالطرقكثرمنهوالطريقهذاإنقلتإنأبالغلا

إلاعدلأولاخيرأيتركفلم،إليهيدعرماللناسيبينفكانحيثع!؟محمد

دونع!،كلامهبجوامععنهنهاهموقدإلاظلمأولاشرآيتركولم،إليهودعاهم

يتأملونالناسيترككانبل-الأوتاتأغلبفي-ومعجزتهآيتهاماقهمئث!هرأن

به!وآمنواكثيرونأسلمذلكعلىوبناء،ءفيالداعيوحالالدعوةهذهفي

.فودعوتهبالداعيلقناعتهم

ألاإليهايدعوالتيللدعوةحمفهحيثمنجمععليهنتعرفأنأردناولو

،الشركلمظاهرهادمأالكفر)1(،بهالثهمحاالذي)الماحي(:أنهفعليهيصدق

؟النيرانلعتادئذلآ،والأصنامللاوثانقامعأ

محررآيكنألم؟سقوطهبعدالدينمنارأقامالذيدت!أنهعليهيصدقألا

إليهجزهمالذيالكتابأهلغلوعنوناهيآ؟والطغيانالطاغوتذذمنللإنسان

.-دامغةوحجةناصعببيان-؟الشيطان

اندراسها؟بعدقبلهالأنبياءآثاراتبعالذي)المقفي(:أنه!حعليهيصدقألا

بها)2(.جاؤواالتيالاعتقادبأصولوجاءانطماسها؟بعددعوتهموأحيا

الفضائلحكتاب،سلمصحيح:انظر،الصحيحفيالئابتالرصولأسماءمناسموهذا)1(

023.صللسيوطي،الخليقةخيرأسماءشرحفيالأنيقةالرياض:وانظر،124،125

،126حالفضائلكتاب،ملمصحيح:انظرأيضأ،الصحيحفيجاءالاسموهذا)2(

،آخرهشيءكلوقافية،اتبعتهاذاوقفيتهأتفرهقفوتهيقالللأنبياء،المتبعهو:أوالمقفي

الأصفهانيللراغب،القرآنكريبفيالمفردات:وانظر،15/601لنووي،مسلمشرح

شرحفيالأيقةالرياضالأنبياء،منقبلهمنآثارأالمتبع:السيوطيوقال،041ص

252.صلل!يرطي،الخليفةخيرأسماء
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وموسىويعقوبدراسحقد!اسماعيلإبراهيئمإليهدعاماإلى!برويدغألم-

-؟)1(والسلامالصلاةعليهم-الأنبياءمنوغيرهموعيسى

جميعمنكلهالباطلعنونهىوجوههجميعمنكلهبالخيرجاءقدبلى

وجوهه:

ربوبيتهوإثبات؟قدرهحقوتقديرهاللهتعظيمإلى!اللهرسوليدغألم-

دثهالعلىوالصفاتالحسنىالأسماءوأثبت؟،سواهدونوحدهئعبدلأنواستحقاقه

النقص.صفاتعنونزههالكمالبصفاتووصفهتعالى

وبين،لثهبناتيكونواأنمنالملائكةبتبرئه-لمجتياللهرسوليأتألم-

والسفلي؟العلويالعالمينفيالجليلةوأعمالهممهامهم

منقبلهمنعلىكتبمنأنزلبمابالإيمان!اللهرسوليأتالم-

نورفيهاويشرقللتوحيدتهديدامتماونورهدىعلىاشتملتوأنها،الرسل

يثشرونالذينأيديعلىوالتلاعبللتحريفتعرضتأنبعدولكنها؟،الإخلاص

للهداية.صالحةثعدلمقليلآثمنأاللهبآيات

اليومإثباتعلىالباهرةوالحججالقاطعةبالدلائلاللهرسوليأتالم-

بهوكذبواونفوهالناسمنكثيراستبعدهأمروهو؟؟الموتبعدوالبعثالآخر

ثبوته.علىدامغةبأدلةفجاءوحديثآ،تديمآ

؟العباداتبأفضلاللهإلىالتقربإلىبالدعوةىج!اللهرسوليأتالم-

قاآننباركأأوجغليئالأنبياءمنسبقهمنعندشرعلماالموافقةوالزكاةكالصلاة

)تآيقاوالصوم31،،:أمريم،!خادئتماؤآلر!ؤؤبآلف!قؤؤؤآؤصئئ!نت

تتقو!لغقكغقي!خينآتؤيئعلكمنبكماآلصياملمجتميهبةاقنواآثدين

27،.:الخبئأتأتوئر،بآطبئآلمظلم!في)وآدق:والحج183،،:التقزةأ!!

ومحاسنالأعمالبصالحالثهإلىبالتقرب!صاللهرسوليأتألم-

اللهبجادةوالأمرالتوحيدمن،قبلهمنالأنبياءإليهدعاماإلىدعاقدصتئأنهعلىوالأدلة)1(

السورمنالكريماللهكتابمنالتاليةالمواضعانظر:،كثيرةأدلة،لهشريكلاوحده

،(21)6الأعراف،(101):يوصف(،137-513):البقرة،72(-71):يون!:التالية

:عمرانآل)44(،:المائدة53(،-52-)51:المؤمنون23،:الشورى)44(،:النمل

،32(-03):الروم،2()5:الأنبياء،29(-19):الأنبياء،(111):المائدة،52()

.)36(:النحل
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؟الأرحاموصلة،الأماناتوأداءبالعهد،والوفاء،كالصدق؟الأخلاق

والوعيدوالتخويف،الشركمنالشديدبالتحذيركلتناللهرسوليأتألم-

الكفر؟على

الربا.وكلالخمر،وشربوالزثا،،القتلبتحريمد!اللهرسوليأتألم-

لدنمنالرسلبهووصىللناساللهشرعهالذيالأنبياء؟دينكلههذاأليس

س!؟؟محمدنبيناإلىنو!

أؤحتنماوالوىدؤصايهؤضىماآلدجمبينليهمف!خأ!:سبحانهقالكما

قىكئزييزتئفردؤأؤلاآلدينإقرأآنوجميممعوئوصىإيزهتمبهءوضتاوماإلك

!!يميمبمنإثهوئهلإىيسثأةمنإتيمتخيعألتةإلتؤئذغوفتمتاألئشريهين

13،.:الصمورىأ

سبحانهاللهيقلألم،قبلهمنموسىدمارسالجم!إرسالهبينالفرقوما

تعصئ!زئو،يرغؤ!إلىآزع!لما؟ظيماشالارسئو،إيتمآزس!لتآ)إئآ:وتعالى

16،.-15:الفزئلأ!!ؤبلاآضذاتآخذتئماألرت!مولميرغؤلت

الأنبياءدعوةفيبالنظر!ردعوتهفيالشركنفيعلىالاستدلالجاءوقد

ينقتيكينآزسقنامقأؤقئل:تعالىقال،ذلكعلىواحدآمثالآوأذكر،قبقه

45،.:الزخزفأ!،يقتدونةالهةآلزخمقدودقمنآلختازسصلنآ

-!زلهقدوةوالبراءإولاءافيمعهآمنواوالذينإبراهيمطريقةاللهجعلبل

الأخرؤتجؤت!ألتةتزخواكأنلتنح!تةأستؤيخينلتمتم!أتقذ:قالحينوللمسليمن

6،.:الفمتحتةأ!"الحتيذأليئئئؤآدتةت!!شؤذؤقن

أأؤثك:تعالىقالكما،قبلهبالأنبياءبالاقتداءىلمج!محمدآنبيهاللهأمروقد

لئتقمينبهرئإ،ئؤإقأتجزالمخهآشتفكغلأنلأ!و؟لجذلفئمأدتةهدىآلديئ

ؤلاألرسئليقآلعريرأؤلؤأصتبزكتاأئأضبز:تعالىوقال09(:الأنغام1!"

الأئقذفهلتثغتهائمينسصاعةالأتفتثو3لزيوعدوئماترونئؤتمكأتخئمكئملتستغبم

يروإلىزلأهلؤإئقإئل:تعالىوقال35،،:الأحقاف1!،آتقنصفونآتقؤئم

161(.:الأنغام1،!آتسريهينينءنوماضيفاإبزييمفلةيتمادينائ!تقير

ينيزعاكنتتاأفل:تعالىقالكماالرسلمنبدعآفيكنلمولذلك

يينتديرالأ(نأومأالأيوحعتاالأآئغإقيكرؤلابىيفغلماأزىؤتآألزسمل

جاءلمامصدقآالأنبياءمنقبلهلمنمصدقأجاءوالرسول9،،:الأحقاف1!!
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يقلولمجم!بهيؤمنلامنعلىحجةذلكجعلوقدالدينأصولمنمعهم

بحاجةقبلهوالكتبفالرسل،بهلاتهمحمذالرسولهوفالمصذقبه(،)مصدق

صدقهفدليلله،الغيرتصديقعنمستغنفهودالاالاها،ع!محمدتصديقإلى

فيه)1(.قائمذاتي

رممو!محئمبةثضوصكض!صهتفءئنةاتئتمتت!أليبثن،يثقألئةأضذإق!د

آفرزتأفالؤآإضرئذلكخغلىؤآخذتمةآفرزئزفالىؤنننضزتبماب!تؤيئننقكغلضاثقمذو

81،.:جممزانآلأ!!أل!ثنيدفيينقتكمؤآتاقأشتهاو(قالى

قالكملها،ثم،انحرفماوصححالأنبياء،دعوةبدعوتهاللهحفظوقد

لمجيمألزمئولىؤيكؤألتا!سخئهدآةلن!ولؤأوسالاأتةجحنتبهخأوكذلك:تعالى

واإرسالمر)2(.كماواحدالأنبياءدينلأنوذلك143،:التقزةألثتهيدأ"

إلىبهوأعادهمالعباد،بهاللهرحم،رحمةالأنبياءدينتحريفبعد-!محمد

للعالمينرحمةفكانالنبيينمنعليهماللهانعمالذينصراط؟المستقيمالصراط

701،)3(الأنبياء:1!،للفتمينرئهةالأآزسمائببرأومآ:سبحانهقال

الجامعة:للوصايامؤكدة!ردعوتهجاءت

علىمهيمآفمحمدوجاءعليها،واتفقواالرسلبهاجاءالتيالوصاياتلك

وتنهىالخيربمجامعتأمرالتيالجامعةللوصاياومؤكدآ؟الكتابمنيديهبينما

والأصولالصادقةالأخبارمنالسابقةالكتبفيمابمثلويشهدالشر،أصولعن

آخرفيالمذكورةكالوصايا،الرسلعليهااتفقالتي،الجامعةوالشرائع،الثابتة

277.صعترحسند.،القرآنفي!محمدنبوة:انظر)1(

الجاريرواهواحد(.ودينهمشتىامهاتهملعلاتأخوة"الأنبياء:حديثذكرسبقوقد)2(

.(ح..مريمالكتابفي)واذكرتحالىاللهقولبابالأنبياء،أحاديثكتاب،صحيحهفي

واحد،ايمانهماصلالحديثأمحنى:النووكطوقال،6/478القحمع34423443،

فيهافوقعالثسراثعفروعوأماالترحيد،أصولفيمتفقونوانهم،مختلفةوثرائحهم

اختلفتدانتحالىاللهطاعةوأصلالتوحيدأصولبهفالمراد:واحدا"دي!نهم،الاختلاف

15.125/مسلمشرحجميعأ"والطاعةالتوحيدوأصولصفتها

ذكره،مهداةرحمةأناإنما1!:اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-هريرةأبيوعن)3(

فكل1/573.للصالحيوالرشاد،الهدىسبلانظر1/348الصغيرالجامعفيالسيوطي

رحمة.!بهجاءما
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ثهدوأتإننمدأصزتمآلتةأنيائتهاوئأثلىينثتهدآة!برهلغإئل:تعالىقال،الأنعام

!ألأجؤجمغيئونلاؤأتؤليئئاتظناكدبوأآلذبآئؤآةتتيغؤ،تعفص!ئهذقلآ

ه!تئثركؤأآلألخحتمزئصتممحزتمماآتلتثالؤائل!!ثحبلوتبرئينؤئم

ؤلاقلانائتمززف!تمثخنإتقؤيىأ!وبذئحمتتئأبمؤ،إخصئئأؤبأتؤبذتزشمئا

الأآفهحزمأثتىآلئتىئقنكواؤلاتطنئوءمامتثانمهرماآلنؤخىتتربو(

ضىأخ!صنيريألتىإلأآقيييرتاذتقريواؤلا!لضقلونتقتتمليماءوض!ن!دنتميآل!

صطصطص
،غلىلوأفقتصواذاؤشمهاإلاشتافئهثلآيأتقتووأقييزأنآل!يدؤآؤفؤأأشمذاتفغ

قداؤأ!!تذكروئتققكربإءؤضئكئمدلتمآؤفىأألت!تربققوفرقئداتحا!ؤتؤ

بل!وضئكمدلكغسميرعنبكتمتقزقآلشئلتئيفواؤلاقأتفوئ!تقيماعزطى

153(.-015:الأنغام1أ!تتقونلتق!خ

صيئجمندؤصككخؤآييموابألي!!دفاآتيإق:تعالىقال،الأعرافواول

عليهخصوفرلقاهدئقلقا!لغؤذونتدآكنممماآلذليئتةنخلصبؤأدكؤممتير

!!ضقتاو%أنهمزتخصبؤتألئ!دكزينآئرتاألشئطينآفوأإتهضآلضئقة

آلئ!يرفبن!لمجطلااتبمالئتر!ئمؤ،ؤأثقلؤاؤئحدؤأت!تبمفييخذفيلتيمصدو(اد"تمتتنئ

كختؤؤفيةامنوالقؤينلىفىألزرفيمنؤألطيتنييتا،ضأخرتيأثينآلترنرينةحرئمتقئل

-92:الأعرافأ!"دحلوقلمو2لالآلميئفشلكدلكآلمئمهدؤم!نالصةألاتآ

.،32

تنفغنإتاإضسنئأقىبآتؤيذيخقإتا:الأئغئذوأآلأزئكؤقضئ!!:تعالىوقال

قؤ،فهماوقلتتهرممماو،أثكمآتئلفلآ*خماآؤآحمذئمآآفحتزعندئر

!غ!!قىتآنيتمآزخهمازلثوفلآلزخمزمنآلدذجناحثفماوآخفق!!!ريما

وإت!غ!،يلأقئببتحا!لإت!ضيجينتكولؤأإننفؤليمكضفيبماآغقززئكر!

إصنكأنؤ(آتئلرونإن!ئتذيزشذزولاآلمثيلوفهؤآقم!ئمكينحقدآلقرلثدا

ففلترضهافىئكفنزتهؤ%تيقلاغتهئمتترض!نت!ئا!كفورالرير-آلثئئظنوكأ!ألمثئ!طين

تلؤئا!ممحدآلبمتوكلئئمئظثاولاغئبكإذتغلؤتةيذئرتخحلؤ،!ئتمئؤراقؤ،لفر

ؤلآ!تص!بمج!بمبيباب؟ءكأنإب!قئلقورتمثئآ؟لمىألززقتتحم!زئكإن!ئخم!مورا

ئقربوأو،!كب!خطا!انل!لهصإنل!ئاكرتززفيتمتخنإققؤضميةآؤتذكئمتقبهوآ

ومنيآل!الأآلب!حزمأثئآلئفشنفتلىأولا!قتبيلأوعحآ:فحثمة؟نه!تهآلر!+

ؤ،!منالوا!كأنإشث!آلقتل!فيجمتيىتقلآمتلبهنالؤئهءجصباققذتطلوصماقيل

تتئؤلاكأئاكعفدإنبآلحفدؤآؤفؤأ3آمئدتفغخئئآض!نيربآثيئإ،آلتيييرقالمتقربؤأ
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تقفؤلا!تةوللاو!آضسمنختردلكآنمشتييئبآيضظامىوزلؤأئمتمإذاآيخلؤآؤفؤ(!

ئضيئ!ؤلا!شثؤلاغتاتمتأأؤلهذكأؤأتفؤأذؤآلبضزآلستقغإنجمقؤييملذثبئققا

سم!ر؟ندلككل!طو،قتاذتئلغولفآلأزعقتخرقلقإتكمرصآآلازضيىفي

ةاخرإثقاآلت!ختخقلؤ،أيخكضةينزئبنآؤ!+إلذيضآدلذ!تكرؤكازنلتيخد

93،.-23الإسزاء:1!أفذصراملوماجهغنيقنقتئ

أثبتها،ب!؟محمدآولكنالأنبياء،بهاالأمرعلىتواتر؟عظيمةوصاياكلها

.بعدهمنولأمئهلهبحفظهااللهوتكفل،بيانأفضلوابانهاووضحها،

نأالكريمالقرآنعليهانصالتيالعظيمةالوصاياتلكسامعيكفيوكان

اشتملتوماالأمور،معاليعلىالحثمنفيهاجاءلما!محمدبنبوةيصذق

الأقوالمنالقبيحعنوالنهي،الأخلاقبمحاسنوالأمر،الحكمةمنعليه

.والأفعال

بأن؟منهمإبراهيموبراءة،والنصارىاليهودكفرعلىالحجةاللهأقامولذلك

عليهلإبراهيموليئفهوبهامتمسكآكانمنفكل،السمحةالحنيفيةهوإبرهيمدين

همبحقأولياءهإن،أولياءهفليسواإبراهيمدينخالفواالذيأولئكأما،السلام

)قاتعالىقال،العظيمالأصلذللثفييخالفوهولمبدينهآمنواالذينالمسلمون

تإ!آلمشيىك!ينكأ!ؤقائ!يماجيفاكأخؤتيهنت!إنئاولا!رتاإنزهيمكأ!

آلأ!!الفورمنينتركؤآلتهةاقواوالذلىأديىاوهأأتبعوثقؤيئبانريخيمآلتايم!آئ!

68،.-67:جممزان

الرسللأنكفرفقد؟يعضوكفرببعضفآمناللهرسلبينتزقققوكل

الجامعة؟الوصاياتلكعلىمتفقينجاؤوا

بتنئفيزدؤ(آنؤئيرياوئ4وزشلإبأدتميكفزونآلدجمت)إن:تعالىقالكما

ذلكبئنتتخنماو(آنؤيريإ"ونسغض!ؤتفرب!غصممعنؤينؤتقولوئؤرسميهأدئ!

لهألئ!ءاتؤاوالدين!شهيناغداباللبهيننينؤآغتذتاحفاآلكمرونمممأؤثمك!ممبيلآ

زجيم!غفوراألتاؤكأ!أصرممتمئؤييهئمشؤئأؤقثأيختهخآضلىبتنجمقترقو(ؤتزؤزسمده

.(521-051:الئساءأ!!

رسولبعدهيكنولم،النبيينخاتم!ي!محمدكان"فلما:الإسلامشيخقال

ماالأسبابمنالدينلتجديديقيموتعالىصبحانهالثهيزللم،الدينيجددمنولا

الإيمانمحاسنبهفيظهر؟الكتابفيبهوعدكما؟لظهورهمقتضيآيكون
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أ)1(.ومفاسدهالكفرمساوئبهويعرف،ومحامده

:القوليمكنولذلكوكفر،ضلفقدالواحدالمرسيندينعنخرجفمن

باطل.فدينهالأنبياءبهاجاءالتيالأصولمنأصلأخالفمنكلإن

دينهمفرقواالذينأنهم؟المشركيندينمعرفةعلىالواضحةالعلاماتومن

آلاشقطرآثيئأقمفظرتحييفأليديه!وخهك)بخقز:تعالىقالكماشيعآوكانوا

يغقئون!لاآلم!اشآتحرؤثكررآلقئصآلذيفدلثألئ!لطتئتدبل،غلتهأ

قرفؤاآلذينىمن!ألشركينمنىلكؤلؤأؤلآآلفغلؤةوآقيمو(واتمؤإنوئيبين!

32(.-03:الرومأ"!فرحونلذيهتمبماحرلبكهيثحعاو!الؤأديهئم

يميمتغمفودقلمحماإيئصنيحاؤآكثؤاآلطتضينكوأآلر!ممل)تأئها:تعالىوقال

زئرءئتتهئمآضىئرفتقطعوأ!فآتمؤلؤزلئتمؤأتاؤخذصأتةأتبهزهدم!وإن!

53،.-51:المؤمنونأ!"فترص!تدتجتمبتاجرليم

إلكأؤحتنماوالدىصنؤصابإءوضىماألديبينلكغشرخ)!:تعالىوقال

تاآلئمثركينغلىكئزييةتنفر!وأؤلاأللىينإيخ!ؤ(آنؤجم!يممىوفولمىإيرهبمبه-وضئتاوما

الشورى:أ!،ئييبمن!!ل!ويهدىيممثأةمنإل!تختعأقةإقةتذغوفتم

.)13

إلىيؤديساقطوعملفاسداعتقادعنتخلولاالكاذبالمتنبئودعوة

.الصادقبعكسالدينفيالتفرق

تائ!مييلإنجرييمغلألنرلمؤمآغلئناائنرلمومآبألنيماةاتئا)ق:تعالىوقال

أحوتتنئقترن!زئهغمنؤآلثبئوئوجمي!مىمؤسىأويئومآؤالأمن!اوويغفولبلىاشحق

آلأيختزفيؤممؤيئا2يفتلتلق؟يناآلإئمقغغيزتئتيئؤشن!م!لمونتبماؤتخنيئفز

85(.-84:جممزانآلأ!!آلحئيغدنين

سواء:كلمةإليالدعوة

يرسلوكان،الإسلامإلىالأمصاروامراءالملوكيدعوبمت!راللهرسولكان

كانالتيوالرساثلالكتبأنلاحظتوقد،الكتبلهمويكتب،الرسللهم

)قل:تعالىقولهفيالواردةالعظيمةالدعوةتلك-أغلبهافي-تضفنتقديرسلها

ير-لئشيرئرؤلاآلئةالألتبدآلأوتئتبمبتنتاق!مابمتحاتزإلىتعاتؤ(آنيهتن!تكآفل

6/478.الاريفتحوانظر:85،-1/83الصحيحالجواب)1(

933

http://www.al-maktabeh.com



كشميموئيأئآأضثذو(فقولو(تؤثؤ(ظنأف!خمزينآزبابمئحضائقنمن!تتخذؤ!خمئا

64،)1(.:جممزانأآل،!

وأنتأنالأقفتعاذالآخرللطرفيقالأن،الإنصافغايةفيالدعوةوهذه

للبعضبعضناعبادةوناع،الشركنترك:وبينكبينناعدليسواءمستقيمةكلمةعند

العبودية.أنواعمننوعبأيالآخر

النبيئ!كانالكريمةالآيةةهذه:الكريمةللآيةتفسيرهفيالصعديقال

الدعوةعلىلاشتمالها؟الصبحسنةمنالآخرةالركعةفيبهاويقرأ..بها.يكتب

الإلهية،توحيدعلىواحتوت،والمرسلونالأنبياءعليهاتفققدواحددينإلى

كلهمالخلقوجميعالبثمرأنيعتقدوان،لهشريكلاوحدهالثهعبادةعلىالمبني

نعوتمنولا،الربوبيةخصائصمنشيئآمنهمأحديستحقلاالبشريةطورفي

قئولو(تؤثؤأ"ق!ناهتدوافقدهذاإلىوغيرهمالكتابأهلانقادف!ن،الإلهية

64،)3(.:جممزانأآلئشمايوئ"يأئآأشثذوا

مزصيمأبىؤآ!ممصيحألب!دؤلفتنأزصبابمؤزضتفتمآضازضئمإآتخذؤ(

يمئتركونكضاستختبماهوالأإبهلأوحدآإبهاليغبهؤ(الآأمرؤأومآ

بهأمرفيمابالطاعةلبعضبعضنايدينإولاجرير:ابنقال31،،:التوتةأ،!

عاقلأييملكلادعوةفهذه،وربكمربناالثهإلانعبدولاالثه،)3(،معاصيمن

؟؟مثلهلمخلرقوالخضوعوالمهانةالذلةتركإلىيدعوهمنالعاقلأيرذيرها،أن

أصحابه:بعضطريقعنغ!دعوتهلعرضنموذج

دعوةعنليحدثنا-عنهاللهرضي-طالبأبيبنجعفرإلىالكلمةولندع

الحبشةملكالنجاشييديبينالكلماتهذهفقالاثرهاكانوكيف،فالرسول

مارسهالذيالتضييقمنفرارأالحب!ثةإلىمهاجرينالصحابةمننفركانأنيوم

ليستردوهم،ملكهاالىفارسلواالحبشةإلىتضييقهمووصل،عليهمقريشمشركو

كناالملك)أيها-!:الرسولدعوةليعرفعندهأحضرهملماللملكجحفرفقال

محمودتحقيق،طولونبنمحمد،المرسلينصيدكتبعنالسائلينااعلام:كتاب:انظر)1(

تلكتتضمنوغيرهمالملوكالى!الرسولمنكثيرةكتبآالمؤلفذكروقد.الأرناؤوط

.الكابأهللغيرأمثلةوهناكالدعوة

1/348.القديرونغ4/68،القرطبيتفسيروافظر:،1/915المعديتف!ير)2(

.3203/الطبريتفسير)3(

034

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


،الأرحامونقطع،الفواحشونأتي،الميتةونأكل،الأصنامنعبد،جاهليةأهلقومآ

إلينااللهبعثحتىذلكعلىفكنا،الضعيفمناالقوفيويأكلالجوار،ونسئ

لنوحده،اللهإلىفدعانا،وعفافه،وأمانته،وصدقه،ت!تهنعرفمنارسولأ

وأمرنا،والأثانالحجارةمن،دونهمنوآباؤنانحننعبدكناماونخلع،ونعبده

عنوالكفالجوار،وحسن،الرحموصلة،الأمانةوأداءالحديثبصدق

وقذف،اليتيممالوكلالزور،وقول،الفواحشعنونهاناوالدماء،،المحارم

،والزكاة،بالصلاةوأمرناشيئآ،بهنشركلااللهنعبدأنوأمرنا،المحصنات

فلم،وحدهالثهفعبدنا،بهجاءماعلىواتبعناه،بهوآمنا،فصدقناه...،والصيام

قوئنا،علينافعدالنا،احلماواحللناعلينا،حرمماوحرمناشيئآ،بهنشرك

مانس!حلوأن،اللهعبادةعن،الأوثانعبادةإلىليردوناديثناعنوفتنونافعذبونا،

دينناوبينبينناوحالواعليناوضقواوظلموناقهرونافلما،الخبائثمننستحلكنا

01)1(0.بلدكإلىخرجنا

فيالإسلامقولليبينمريمسورةأولجعفرقرأفلماطويلةوالقصة

المسيحفيبالقدحللمسلمينيومهاالعاصبنعمروتهمةعلىوليرد،المسيح

بهجاءوالذيهذا"إن:القرآنإلىاستمعبعدماالنجاشيفقال،السلامعليه

")2(واحدةمشكاةمنليخرجموسى

بنالمنذرإلىالحضرميبنالعلاءوهو،اصحابهأحدىلمج!هاللهرسولوبعث

قال،الإسلامإلىفيهيدعوهس!النبيبكتاب-قخر)3(صاحب-العبديساوى

تصغرنفلاالدنيا،فيالعقلعظيمإنكمنذر،يا:قلتعل!دخلتفلما9العلاء:

:،قالثم،والفطرةالعقلمعوتناقضهالمجوسدينفسادلهذكرأثم،الآخرةعن

مجمعفيالهيثميوقال،سلمةأمحديثمن302-1102/المسندفيأحمدرواه)1(

624/بالماع،صرحوقد،إسحقابنكير،الصحيحرجالورجالهأحمد"رواهالزوائد:

أبيعنداودأبوورواه02.922/صححا)الحديث:الربانيالفتحصاحبوقال،26-

برقم3/543بنحوهالركبلادفييموتصلمعلىالصلاةفيبابالجنائز،فيموصى

الأضعري،موسىأبيحديثمنالتفسيركتاب،المستدركفيالحاكموأخرجه5032،

انظر،الذهبيووافقهيخرجاهولم،الشيخينشرطعلىصحيححديثهذا:وقال

التفسير.كتاب031-2/903المستدرك

الابقة.المصادر:انظر)2(

الوثائق-:انظرالحرليةالجزيرةضبهمناليومالشماليةالئرقيةالمنطقةسابقأ،البحرين)3(
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لاولمن3تصدقهأنيكذبلالمنينبغيهلفانظر:،رأيولاعقلبعديمولست

جمعالنبيئهوفهذاهكذاهذاكانف!نبه؟تثقأنيخلفلاولمن؟تأمنهأنيخون

نهىماأو،عنهنهىبهأقزماليت:يقولانعقلذويستطيعلاواللهالذيالأمي

أمنيةعلىمنهذلككلإن،عقابهمننقصأو،عفوهفيزادليتهأو3بهأمرعنه

البصر!.أهلوفكرالعقلأهل

للدنيافوجدتهالمجوسية،،أيديفيالذيهذافينظرتقد:المنذرفقال

دينقبولمنيمنعنيفما،والآخرةللدنيافوجدتهدينكمفيونظرت،الآخرةدون

اليوموعجبث،يقبلهممنأمسعجبتولقد،المماتوراحة،الحياةأمنيةفيه

المنذرأسلمثموسأنظر،،رسولهيعظمانبهجاءمنإعظاممند!ان،يرذهممن

")1(.والتصديقبالإسلامقيالنبيئإلىوكتب

للانبياء:!دعوتهلموافقةلهكئيرينتصديق

ليخرجموسىبهجاءوالذيهذان91:وقولهالنجاشيشأنمنقريبآمركما

علىجبريلونزولحراء،غارقصةنوفلبنورقةسمعولما!،واحدةمشكاةمن

فيهاليتنييا،موسىعلىاللهنزلالذيالناموسهذا9:قالبالوحياللهرسول

هم؟مخرجيأو!اللهرسولفقال،قومكيخرجكإذحيآأكونليتنيجذعآ،

يومكيدركنيوان،عوديإلابهجئتمابمثلقطرجليأتلمإنعم:قال

!)2(...مؤزرأنصرآانصرك

الذيللكتابسماعهابعد،بهوآمنت-لمجتالرسولبنبوةالجنصدقتولقد

صحيحةوديانةحقدعوةأنهاعلىدلهمومماإليها،دعاالتيوالدعوة،بهجاء

آليئينتق!!إلكصزئآأتاد:تعالىقالالسلاد-عليه-موسىلدعوةموافقتها

قالوا!2بنثدقؤصميرإلىؤلؤاكيىتقضاآنمحنوأقاثوأخعزؤهققماآنفؤانةي!تيفون

وإذآلحقإلىتهلىىتليوتينلتائصمدقائوكلىبقدمنماأتنلم!تئاشتعغناإتايقؤتتما

015صاللهحميدمحمد،السياسيةت

وشرح2/933،الناسسيدلابنالأثروعيون5،25/مختصرأأحمدالإماممند:انظر)1(

55صطولونلابنالائلينوأعلام3،042/للزرقانيالمحمديةبالمنحاللدنيةالمواهب

والوثائق،3943/والإصابة3/396،المعادوزاد1/276،سعدابنوطبقات،95-

015.صاللهحميدلمحمدالياصية

.السلامعليهجبريل:هنابالنامرسوالمراد3.حالبخاريصحيح:انظر،تخريجهتقدم)2(
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يقؤلمجريهمدنؤولينثحمتقفزبإءوإينوأألت!داقيآجمئوأتقزتأ!شنيطرقص

أقرلتأبرونهينتاؤلتمىألا"زفيفيبمغجزققيممىألئ!داقييجمت،ؤمن!%لييغذاب

32،.-92:الأحقاف1"يبهبضحئلىنيأؤقبهك

تجب!قزاناعغناإتاققالواالجنينتقرآشتتعآتهالآأؤجمه)ئل:تعالىوقال

لمرئآجذلغئئ2،ؤآئ!:الجقأ،!آخاترتبمالئثئرئرؤتنييمابئآقاآلزسثلىالمكدى!

3،.-ا:الجنأ!أؤلداؤ،صححةآتخذما
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العاشرالمبحث

قتله.علىالمشركونتعاقدحينب!لهاللهعصمة

ولوما،أمرإلىدعوةصاحمثالأذىأوالقتلمني!نمقمأنالغريبمنليس

الاحتياطاتمنيتخذفقد،الناسمألوفخلافعلىالدعوةهذهكانت

.عدوهمنينخيهما،والأساليب

حيث:وأعدائهمكذيبهمع!اللهرسولحالحقآالعجيبلمانما

وأعنفعبارةباقوىالمذمومةبالأوصافبدعوتهالمكذبينكتائهوصف-

ئاتنتاكدبو(أؤأثؤيئ:تعالىقولهفيوالعمىوالبكمبالصممؤضفهمفقد:أسلوب

،!مسسممصيحزوغئمتختقاتمثأؤمنيضيقةألئةقثئ!قنألظلنمقبوصر صلكغ.ر،

ئغقلوت!لاتمنوأولؤآدفئملتمئعحقينتإثلثيمتشمحونقن)!مئهم93،:الأنغام1

أئونس:!!ي!وئلاكأنوأؤتؤكدهـآلئتىأبمنتإفلثتظزتقويتهم

42-.،43

وآتحؤقئيتتممفولطألؤينت!تج!يإتتا)!:تعالىقولهفيبالموتىوؤضقهم

آلتةإنآلأتؤثؤلآآلاخياةيم!تترى)وتا36،:الأنغام1"!ترجحونئمبإئينألتةتعئغغ

22،.أقاطر:!!آئقبؤيىفيفنبمسيعآنتومآتمث!اةمنيئتصغ

)ؤقثلى:تعالىقولهفيكماتعقللاالتيوالدوابكالأنعامبأنهمووصفهم

يققلؤنلاقفضغتىئكئم؟ؤيذثبرذعآكلإ،يتنتغ،تماتئيقالذىكمثل!صفزوأآلدين

!!ئؤينونلآتفتمكؤوأاللىينآدت!جمنذألذؤآقيلثنز)إن171(:التقزةأ"

55.5:الأنقال1

أتجيننفتحييرايحهئرززأنا)وتقذ:الأنعاممنأضلبأنهموصفهمبل

أؤثككيهآيتمئقيونلا:المانؤكئمبهايبيرونلاآ-صنؤكغبهايققثون؟خمؤلبكئمؤالألنيىط

917،.:الأعزافأ!!التفلوئمممأؤتهكآضلممئمتلكألأثغير

بصفاتالأؤلين(أأمئييرالقرآنإنالمشركينمنالقائلالمكذلتووصف
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ئمثمآهماز!ئهين!لأفيمماتالغأؤلآ:تعالىقولهفيكماكئر،وهمجدآقبيحة

ونجينمالذاكأنآن!ريخصذلكتغدعين!آشيرمقتدلقئترقآفي!بنييي

01:الققمأ"!الهرتهويرغلىمتن!شئ!!الأؤلدآمئطل!قالىةاتئتاعلئو!اإآاا!تتلى

فيلهمالأليموبالعذابالدنيا،فيوهزيمتهمعليهمبالنصروتوعدهم-

رمتولما45،)2(،القضر:أ!"ألذبهرؤيؤلون"لمجضع)شهزلمتعالىقال.الآخرة

اللهرسولؤعدشديد؟خوففيالمسلمونوكان،واحدةقوسعنالعرب

نيليضتتيقئقرألفحلخمقوصععلوأيبهزةاقنوأأثؤينألتا)ؤغد:عليهمبالنصروالمسلمون

ؤصليتذلئهمكئمآلذهـآرتفىريتهمكئمؤليمكتنقتلهتممنآلذليئأشتتهف!ماألأزعى

مممقأؤثعكدللثر!غذ!قرومنثمت!ديصركوئ!تقدوننىآتاصفالئمبغدينما

،)3(55:الئورأ!!أنقئي!قو!

فيهم:وقالوحنقأغيظأزادهممماعليهمتكالبتالتيالأحزابكيذالثهورد

قوئاآفهوكاتآتقتالأآتمؤيخينآللهيهفىضةيمينالؤاثزبغيطالتمكقروأآلذينآلتر)ؤرد

25،.:الأحراب1!!يخ!بم

منآقكتتآقلييننمهوريمصآلدين)ؤآنرذاليهود:منالخونةشأنفيوقال

آزضهثموآؤرثكتم!فريثاوتآيصرولىتقتهوتفرلياآلزغبتلوبهمفيوقذفصحياصيهتم

الأحراب:1!"تلىيمك!ص!لقئآلتاؤ؟ئظوهألتموآزض!اوآتؤئمتموبلزممتم

26-.127

يهيجالذي،الأليمبالعذابتوعدهمفقدالأخرةفياماالدنيافيهذا-

المعاند:المستكبرالعدو

سورةفيالشديدبالعذاب-بالناروزوجهلهبابا-أعداثهأشدفتوعد

ممحصل!!ممئبومامال!عتاآغنىقآ!ؤتمثلهيآبتدآ)تئتالمسد:

!!ئم!ميمئنحملجدهاني!آتحاليمحضاثةوأئرآتبما!قبذاتتاصأ

18/233.الكريمةبالآياتالمرادفيالقرطبيتفسير:انظر)1(

كانفلما؟يغلبجمعأي3ئهزمجمعاي:اتولجعلتالآيةهذهنزلتلما:عمرقال)2(

(!أدبيبزتيلؤلو!جمئعإتم!هزلم:يقولوهودرعهفييثبت!الدهرسولرأيتبدريوم

4/286كثيرابنتفسيرانظريومئذأتأويلهافعرفت45،القتر:أ

.6152/المنثوروالدر،18122/الطبريتفسير:انظر)3(
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.،ه-ا:الق!دأ

النارفيالعذاببأشد-جهنمخزنةمنسخرعندما-أباجهلتوعدوكما

فييغلىكألمقل!!الأشيرظحالمآلرقومصسثحرتأإث:تعالىقالكما

فؤقصمنواثم!الجحيرشو!المفأغتلوةضذوة!آتحييركفتم!أئفى!

-43الذخانأأ!آئحيىيمآتعنريزآفتإتفذق!الحعييرعذاسها9آسموا!يق

قولهفيالوعيدبأشد-القرآنفيطعنلما-المغيرةبنالوليدوتوعد-

م!أضي!6!ض!عو!ا)صمأزهق!11،المذثر:أ،!ؤجيهانخقتؤتق)دفىق:تعالى

.6،2-52:المذثرأ،!تمقر

التيوآلهتهم،أحلامهموسفه،وبطلانهوانحرافهدينهمضلالمجتعبينوقد

اليهوديومنهم،الوثنيفمنهم؟بهالمكذبينمنأصنافأوواجهيعبدونها،كانوا

ضلالهمتبينالتيالكثيرةالآياتمنالقرآنفيجاءوقد،النصارىومنهم

منهمالمكذبينوتحدى،دينهمفيوغلوهمالأخلاقيوانحرافهمالاعتقادي

المندسونالمنافقونوهمالداخلمنشرسأعدوآوواجهيستجيبوا،فلمبالمباهلة

الملتويةوأساليبهمسماتهممنكثيرذكرالقرآنفيجاءوقد،المسلمينصفوففي

عوارهم.ويظهر،ليفضحهم

والمستكبرينفلهالمعاندينقلوببامتلاءكفيلةكانتالظروفهذهكل

منهالخلاصفيوالرغبةوالغلالحقدصنوفبمختلفدعوتهعن

فيعائدونبأنهللمسلمينبالبشارةالعظيمالإعلانذلكيأتيذلكومع

تبكيتفيإمعانأ،المكذبينهؤلاءعلىمنتصرينمكةدارهمإلىالعاجلالقريب

ئقتلتعازإذلرأكآئتزا%قليثنرضالذى)إن:تعالىتالكماالكانرين

85،.:القضصأ!!تبيهزضخنلىفيتموؤتنيآكدىتجآتنآغقم

فيءامنوأوالذييئرسمناثننص!رأإئا:أعدائهمعلىبالنصرووعدهمبل

51(أغافر:!،آلأثتهذتقوئموئيزتمألائج!آلمحتؤة

فقتلوا،دعوتهمضحيةذهبواالأنبياءمنعددآهناكأنيعلموالرسولهذا

كؤى+لابمارسمولمبمبهئم.آتئهقا.).:بأنبيائهماليهودفعلكما،دماؤهموشمكت

892.صللواحديالنزولوأسباب،16151/القرطبيتفسير:انظر)1(
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87،.:التقزةأأ!تقئثوتونزيقاكذتتمققيريقاأشتكتزئمأنفسثكئم

المكذبونكانوقد،سبيلهعنواحدةخطوةيحجمولمذلكفيهيؤثرفلم

قياللهرسولعلىوالقضاء،عوةاللىلوأدوالتخطيطا!كيدإلالهمصلاس!به

مرارأ،الوسيلةهذهاستخدامحاولواوقد،الاغتيالطريقعنولوكانتوسيلةبأي

الحمايةوسائلمنيملكولا،إليهاترلمايبلغ،طريقهفيماضىلمجيعاللهورسول

ئتضتقآتقمللزلانزيكينإتئثأننرذمأتقغألزسمولىتأ!ا)!:تعالىقولهإلا

الضائدة:أ!!البهييريئآلفؤتمتهلىىلاألئةإنأثاينينتقعئثؤ(لتةرلم!اثلأ

وكيلآ.بالئه67،وكفى

الرسالةتشويهعلىوالعملقي،بهللاستهزاءقريشأكابرمناناسقوتقزغ

يكفيهسبحانهوهوبها،والصاعالدعوةفيبالمضيرسوتهاللهفأمروصاحبها،

كقتلأإتا!آتمشييهينعينوتمغيرضقنؤقرشا)تآضذخ:تعالىفقالالمستهزئيناستهزاء

59،.-49الججر:أ!!آنئ!تصتهنربي

معيط،أبيبنوعقبة،لهبأبوعمهبهالمستهزئينأشدمنكانوقد

عبدبنوالأسود،زمعةأبوأسدبنالمطلببنوالأسود،العاصبنوالحكم

المخزومي،المغيرةبنوالوليد،السهميوائلابنوالعاص،الزهرييغوث

بهواستهزؤواء!ي!اللهرسولبهمفمروغيرهم،السهميالغيطلةبنوالحارث

قبلوالعمىالبلاءمنبضروبفهلكوا،كفيتكهم:فقالجبريلإلىعحزفشكاهم

الناساشدهشامابنالمطلبعبدبنالعزىعبد؟لهبأبوماتوقد،الهجرة

ببدرالمثصركينبانهزامالخبروصولعندهـ،2سنةبمكةفبالنبيئاستهزاء

)1(.بمرض

عليههودتحديومنهاالأنبياء،قصصمنعليهق!قبمارسوتهاللهثبتوقد

عنعاجزونبأنهملقومهالخطابهذا،عظيمةأمةيخاطبواحدرجلوهوالسلام

واثقبل،فزعولاجزعغيروهو،لهكيذهمكانمهما،واهلاكه،بهالأذىإلحاق

يضاتيىتمآءآيئؤأشهاواآلتةأثعإيئ.تاذ.إ.:تعالىقالكما،لهاللهوعدمن

55(.-54أفود:!،شطرونيلآاثرجميعافكياوفيدونوءين!لتثركون

لل!ميهوطيالكبرىوالخصائص،والبخاري5/318-2184/للبيهقيالنبوةدلائل:انظر)1(

/1.127
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وتد،قبلمنهودآعصمكمافلمحمداللهلعصمةتوكيذ:الآيةهذهففي

تحريهممنبالرغمأعدائهمناللهومنغه،وكثرتهموحدتهمعيكيئمحمدآالثهعصم

.نورهواطفاءلاسننصاله

نبوته:علىالآياتأعظممن!لرسولهالهعصمة

فبها-الةعصمهالتيالكبرىللمواتفموجزعرضوهذا-

،وكفاه،اللهمنعهولكن،عليهوحرضوا،مرةغيرقتقهأعداؤهحاولةوقد

بنيف!ن،موسىعنفرعونكيداللهصرفمنأعظمعنهللمشركينالصرفوهذا

بعدفرعونمعموسىمقاموطول،موسىدينعلىبمصركثرةكانواإسرائيل

وحيدآوجاءهمسنةعشرةثلاثبمكةأقام!ومحمد،واحدةسنةالنبوةادعاء

أحدآصؤبولابمخلوقيعتصمولمزمانهأهلمنكلهاالأممخالفبدينمنفردآ

.الجبابرةالملوكمنولاالأمممن

قرأإذاعليهمماأشدوكان،اللهإلايحصيهالامراتللقتللهارصدواوقد

أجله،منودفورونلهيثورونكانوافإنهم...ألهتهموعيبعيبهموفيهالقرآن

وغلظبأسهممنيعرفولما،وضعفهلوحدتهاللهرسولعلىشديدآذلكوكان

عجيب:أمرحالهموهذهمنهممجت!فسلامته،أكبادهم

وألبثالعظيمةالنارهذهأخوضأنيصدقيعلىالدلالة:قالكمنوحاله

أقامف!نه،الأممهذهمعىلمجضاللهرسولحالكانتفهذهسليمأ،منهاوأخرجفيها

والأهوال،المتواليةالشدائدهذهبينعامأعشرثلائةبمكةالضبوةادعاءبعد

القبائل،إلىويبرز،المحافلفيويقوم،المواسمإلىيخرجوهو،المتصلة

فيودهاتها،برجالهاوتتبعه،ترصدهوقريش،إليهيدعوماويذكر،نفسهويعرض

بمانزولهيتوالىالقرآنوكانيفتر،ولايلينلاوهو،عنهوالصد،عنهالتنفير

ويتجدد،غيطهمفيتضاعفتح!الثهرسولمنهميجيبمنفيجيب،يكرهون

يغنيفلا،ويرهجون،وشعون،ويشمرون،فيجذون،واستئصالهقتلهعلىعزفهم

تمرأؤقكؤقكزشموياغذاليكتمألمئيئآتاتضكرونآ.ؤألؤين.).شيئأ:كيدهمعنهم

1،.0أقاطر:!"يبرر

آلترلرعندقزئثممكرؤاإؤفذ:فيهاللهقالعظيمآ،مكرآبهيمكرونوكانوا

اللهردولكن46،:إبراهيمأ!"آلجمالىمئايتزولىم!رممئم؟ئوإنم!كرهتم

منهم.وعصمهمكرهمعليهم
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تعالى:قولهمثلمنونهارأليلأ!منهتسمعهبماذرعأقريشضاقتولقد

لآأكينؤكغبهائقففون؟خمؤلبكتمؤالآلن!البينئىضحيرايحهتصذر!تاأوتقذ

الضيلؤئخممأؤقكآض!ئغتلكالاكلخيراؤلثيذبهأيتتتيو!لم:ابمنؤلغبهاي!و!

.،917:الأعزاف1"!

يتم،فلاوحدتهمعقتلهويرومون،يموتفلاالموتبهيتربصونفكانوا

إلا،وكافرهممؤمنهم،هاشمبنيمنالأدنينومقاطعةمقاطعتهعلىأمرهمفأجمع

عليهموالتضييق،ومناكحتهممبايعتهموترك،تجريدهممئلصدهفيجردمن

وكتبوه،ذلكعلىوتحالفوا،مكةشعابمنشعبفيوحصرهمإليهموالإساءة

الشعبذلكفيمعهومنوش!رفمكث،بمكةالحراماللهبيتفيعلقتصحيفةفي

بالحيلةإلابهيتقوتونماإليهميدخللاالشديدالحصارفيمتوالياتسنينأربع

المشركينمنغفلةعنإلاحاجةفيإنسانمنهميخرجأنيقدرولا،والمسارقة

ليلأ.أو

وأهله،موسمإلىموسممنإلايؤمنونفلا؟الخوثالمسلمينشملوقد

عنيرجعأوألهتهمعيبعنويمسكقرل!،منلقومهيلينبانإليهيتضرعون

وأألهتهمعيبعنويمسك،قريثىمنلقومهيلينفلاويخوفونه،آبائهمتضليل

المقاطعةمنسنينأربعةوبعد،وصرامةشدةإلايزدادولاآبائهمتضليلعنيرجع

الذيالحصارمنفخرجواهاشمبنيعناللهوفرج،المشركينبخزيالأمرانتهى

فيه)1(.كانوا

الثه،رسولعلىقريششدةمعأراد،مالهوأتم،الهجرةحادثةجاءتثم

وتدبيرهمالندوةدارفياجتماعهموحادثة،قتلهعلىوحرصهموأذاهموأصحابه

ينأوجغلتا:تعالىقولهيتلووهوفخرجنصرهاللهوكتب،معروفأمراغتيالهأمر

:وقال9،:أيس!"ي!بصريألافهتمف!غث!تتهتمسمذاضقيهزؤيقتئذاآيديهتميخ!

مممافإدأثنينث!ف!فرواأثؤين(ضريإدألئانصمزفقذشصمروأإلأ

لخرجميتتبماألتةقأنزلىققناألتة،تتخزتألالثنجيوءيهقولىإذأتفار

آدئ!و!لمةألمئمقك!فرو(آلذييئ!يمةوجلتزؤكاقتملطنودروآلد!

04(.:التوتةأ!"محيريخزوأدئةهـالمالي!

042.-1/388هث!امابنسيرة:فيالصحيفةثأنانظر)1(
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معوتركتموههاجرتمحينلهنصريالناسأيهاعرفتمفقد:يقولفكأنه

وعديوصدقت،ووحدتهمكثرتهممعالمشركينكيدفأبطلت،وحيدينصاحبه

العثورفيقريشمشركوفشلولما،أقاويلهمواكذبت،لهوعصمتيعنهبمنعي

النبيئ!فواتعلىوأسفواوالتهبواوتحرقواوجالواصالوابصاحبهالظفرأوعليه

فرضىألذى)إن:وجلعزقولهالأثناءتلكفيينزلأنحقآالعجيبةالآيةأما

تبيهزضخقلفيتموؤتنلهآقذىتجآتنآقلمذققلتعارإلىتر%كآتفزائغنث

85،.:القضصا!،

يعودثمالأرضفيويضربالبلادفيينصرفلأنه؟بلدهالرجلومعاد

فكانالمدينةيريدمكةمنخرجحينقياللهرسولعلىنزلتالآيةوهذه،إليه

يعودأنهوأعلمه،والغلبةبالظهوراللهفبشره،وطنهلمفارقةمحزونأمنهاخروجه

أخبر.وكماقالكمافكانمكةإلى

إلى،المدينةأرضالشريفتانقدماهوطأتأنمنذاليهود،معصراعهبدأثم

الرسالة،أمرلهاللهاتمحتى،عليهمالغقبةلهكانتمعركةكلوفي،وفاتهحين

ذلكفييبذلون،وبوارهواستئصاله-لمجتقتلهعلىحرصآالناسأشدكانواوقد

بمكة.حالهمنقريبآبالمدينةع!يدحائهصارتبل،ودماءهمأمواتهم

والمرأةالرجلبهيدعوقدبلحراسةغيرمنيمشيكانلمجفأنهالعلممع

أنواعمننوعايىشتبيوتهمنبيتعلىيكنولم،دعاهقنمعفيمشيلحاجة

خلفاؤهمشىوقد،قامةمقداروارتفاعهاالنخلجريدمنكانتبل،الحراسة

ابنوقصد،فتلعنهاللهرضيعمرأنإلاوالتطرحالتبذلفينهجهعلىالراشدون

حذرهوأخذعنهاللهرضيعثمانوتحضن،فقتلهعنهاللهرضيعليقتلملجم

نأقتغلمالأمراء،وهمالأسبابهذهوجودمع،فتلهذاومع،نفسهوجمع

نإ:لعدوهقالوقدسيماالعظيمةالآياتمنالأشياءهذهمن!لمج!اللهرسولسلامة

كانوقد،مكروههعلىوبحثما،نفسهعلىلعدوهتهييجهذاوفي،سيكفيئكمالله

-لجي!،اللهرسولقتلعلىبالمدينةومنوالنصارىاليهوديبعثونمكةأهل

منوعلى-لمجب!اللهبرسولآمنمنعلىويبعثونهم،والخزرجالأوسبينويحزشون

قريشآويفقونمكةييرذونبالمدينةممناللهرسولوأعداءاليهودكانوقد،اتبعه

وقتله.لمجتاللهرسولمكارهعلىفيبعثونهم

ويعرييفضحهمالقرآنوكان،وخيانةقلقمصدرمكةفيالمنافقونكانوقد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


أل!دقتإئما!!تعالىفقال،سيؤذيهممنبحفظهرسولهاللهوعدوقد،نواياهم

ألئمك!ييليوفوأنفيرمينألزناليقىفىفئوكئ!ؤألئؤتقزعلئهاوالفيلينؤالمسميهينلففقر!

ألتتئئؤذونالدينىؤيئهم!!هبرلجيزؤأدتهأدئ!ننىقيرلصمةألمئبيل!ؤ!!لي

ءاموأللذينؤرخمه!للثؤيينويؤصمنبأدئمسيؤين!ئممخترأنقتمأ!ئووتنولؤئ

ؤأدتةيئزص!وئحئملكغبأدتو!ينوئ!إليمغداليقئمأدت!زلممولىئؤدونؤالدينينكز

ألئةلمجاء2من(ئبماياتو(آثئم!لؤيخيئ!الؤاإنيزص!ؤآنآكأؤرسمومر

الئفقونتخذر!ألقظيرالخرلمذيفييهأخلأاجهتصتارلأقآئؤزسموتاء

تخذرولنىئامحئيأدتةإثأشئهزئر،قلقلربهغقيماتتئ!مسصوريرعلتهزتتزلىآن

64،.-06:التوتةأأ!

ولهمجمآ،عددآالعربيةالجزيرةوساثربالحجازوالنصارىاليهودكانوقد

قدبل،عليهكانواالذيالكفربيانمنء!ليمنعهذلكيكنولم،وحصونقرى

اليهودوعامل،الرومبغزوويدأ،الحجةعليهمأقامحتىالحقبيانفيوسعهبذل

.يستحقونبما

ينتغصئثأؤ(لتة:تعالىقولهفيالحقللنبأتصديقآالوقائعأعظمومن

.67،:القائدةأ"آثا!ين

بينمنفردأ؟حنينغزوةفيءلمج!النبيئوقفهالذيالمدهشالموقفذلك

جهةإلىبغلتهيركضفطفق)1(،مدبرينوولوا،المسلمونانكشفوقدالأعداء،

فأقبل،يسرعألاإرادةيكفهابلجامهاآخذالمطلبعبدبنوالعباسالعدو،

يمكنهمكأنماثبتبلينكصولميفرلمغشؤهفلما-جممعاللهرسولإلىالمشركون

يتحداهم،كأنما،المطلبعبدابناناكذبلاالنبيئأنا9:يقولوجعلنفسهمن

أيديهم،عنهوكفبجندهالثهأيدهبلنيلأمنهنالوامافوالله،مكانهعلىويدلهم

)2(.الأمانةوأدىالرسالةبفغحتىيقبضهفلم،أمتهبهاللىأمتعوهكذا

رسولقتلالمخذولينالأفرادبعضفيهاحاولوالتي،الفرديةالحوادثأما

الروايةهذابينالجمعفيانظروحدهابقي"حتى:الصحيحةالرواياتبعضفيوجاء)1(

8/92.البارينتح:معهثبتواالصحابةمنقليلنفروجودفيالأخرىالرواياتوبين

)ويوم:باب،المغازيكتاب،البخاريوصحيح،912-4/87هشامابنسيرة:انظر)2(

العظيموالنبأ8/27،الفتحمع4314،4315،4316،4317رقمح.(...حنين

46.-45ص
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اللهورسول،اللهرسولعلىالشفشهرالذيالرجلقصةأشهرها:فمن!الثه

أحد:عندهوليس،شجرةظلتحتناثم

نجد،قبلص!اللهرسولمعغزاأأنهعنهاللهرضياللهعبدبنجابرروى

فنزل،العضاةكثيروادفيالقائلةفأدركتهم،معهقفلياللهرسولقفلفلما

شجرةتحت!الثهرسولفنزلبالشجر،يستظلون،الضاسوتفرق!،اللهرسول

:فقالأعرابيعندهلىاذايدعونا،ص!اللهرسولف!ذا،نومةونمنا،سيفهبهاوعفق

الرجل،:أفقالصلتأ،يدهفيوهوفاستيقظت،ناثموأناسيفيعليئاخترطهذاإن

6)1(.وجلسيعاقنهولم-،ثلا!لأ-الله:فقلتمني؟يمنعكمن

ح006/69.بالشجرسيفهعقؤ،منبابالجهاداكتاب،صحيحهفيالبخاريرواه)1(

843.رقم1/576الخوفصلاةبابومسلم4135،حالمغازيكتابوفي0192.
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عشرالحاديالمبحث

أمته،ونصر،حياتهثيعطلهالأمرإتمام

مماته.بعددعوتهوانتشار

معهالذينيوللمؤمنينلهاللهنصزكلفاللهرسولمحمدصدقعلىالأدلةمن

صدقعلىلدلالتهو)فرقانآ(.)آية(بدريومالثهسمىولذلك،وقلتهمضعفهمعلى

كما،اللهسبيلفيتقاتلالتيالقليلة"الفئةعليهماوصحة!الرسولبهجاءما

ؤأصىأفوتئصبيلفتئتلفثةالقايثتينقةاتةدكغصان)قذ:تعالىتال

ذايثق،ئيسثآغمنينيقربجمؤتذؤأقةآلحشزآىيثثنهزيوؤنئم!ايرير

ةاقنتمكئئت)إنتعالىوقال13،،:جممزانآلأ،!الأبضديفيؤبلقتزبر

قدليرلمقكل!ينغلؤألتةآتحمحافيأل!ىئؤتمآتفرخمافييؤتمغتدتاقئآنرتاؤتآيألت!

41(.:الأنقال1"!

منآدته""ؤلتنصرن:تعالىقال،يثصرهمنينصرسبحانهأنهاللهسننومن

04(.:الخبئأ!"غنيلزتقيىثآلتةاترتنم!رة

الآيةتليالتيالآيةفيمذكورةصفاتلهمصاللهينصرهمالذينوهؤلاء

آلز!ؤةواتؤاآلف!لؤةآقاموأآلأزصىفيتئهنهتمإن)آلذين:تعالىقولهفي،السابقة

41،.:الخبئ1!"آلاثؤرغغتةؤيت!آتئبهيرغينؤتقؤأيأنمغروفيؤآتزوأ

قدماخللهناكيكونأنبدفلاالمسلمينعلىالغلبةمنشيءحصلوإن

قالكمامخلصينكانواإذااولياءهينصرأنالثهسنةلأن؟المسلمونفيهوقع

قسلتضإذاصفيادييمتلئموتهمإدوغذة،آلبركذتئم)ؤ!ذ:تحالى

كليريذئنمنمتعبزلىئاآرلبهممآشوتنمؤع!مئتمآلأضرفيؤتنزغتتم

غنثمعفاؤتقذلتتتيييهغغئهخصزف!ئمثثمالأخرةئرلدقنؤينحمآلذيخا

آكعتيهملضآ)أؤتعالى152(وقال:جممزانآلأ،المؤعينغلقضل!ذوؤأدئابر

شئشكلعلأللاص!!آنفمكئمجمنلينفؤفلهذاأقئئقغيثثئهاآصتتمقذثصيمة
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165،.:جممزانآلأ!!قدير

فوقعتأحدغزوةفيوقعاقيالرسولوعصيانالدنيامنعرضفيفالرغبة

وحرجضيقفيفيهالمسلمونكانوتتفيالمؤمنيناللهنصربينما.الهزيمة

آلأخزابآدمؤمنرنر!ةؤلتأ:تعالىقاللإخلاصهموالأحزاببدرفيكماشديدين

،!ؤلمحمليماإيطناالأزادهئمومادوبمولماآدثهوعحدقوزبموئ!آدتةوغدنامائذاتالؤا

22،.:الأحراب1

،المالمنفيمنعونهم،المسلمينعلىحصارضربلوأنهالمنافقونوظن

المتينالقوةذوالرزاقهوفالثهكفروا،الذينظنذلكشوكتهمسيضعفذلكفإن

أدئررسمولوعندمنقئشفقوالاتقولونأدوين)هم:عبادهيرزقأنعدىقادر

أ!ئققثون،آلمتفقينؤلبهنوالأزضىأالئ!ئؤدهخرألحنؤصلت!ينفق!وأصى

7(.:المتايخقونأ

الجزيرةالأرضقلسثا،مرأوللهوفتح،أعدائهعلىفانتصروقد

لمحدثفي،الأرضوجهعلىيسيحوأخذأطرافهافيديئهانتشرثم،العربية

ألفمناكثرمحفوظآاليومإلىوهدئهوكتابهدينهبقيوقد،مثهالتاريخيشهد

علىوعقيدةشرعغلبةبل،فحسبقوةبغلبةليستالغلبةوهذه،عاموأربعمائة

ويرونويعظمونهاأجلهامنيقاتلونالمشركونكان،محرفةوشرائعباطلةأديان

عاذوه،أنبعدالحقالدينواعتنقوا،حالهمتبدلثم،حياتهمفيشيءأهمأنها

!!عنهضذواأنبعدإليهودعوا

:الطبريزبنابنقال

،:النبوةآياتمنآيةءلج!النبيئغلبةأنفيالسابع""الباب

!هأنهوذلك؟كافةالأمةبهااحتجتالتيالغلبةهذهقيالنبيئآياتمن

لاؤىلجيمامحذئرأآلت!:وجلعزاللهقالكماعائلآ،يتيمآ،فريدآ،وحيدآ،خرج

عزباللهالإيمانإلى،عامةوالأمم،قاطبةالعرب-!ي!فدعا6،:الضحىأ!!

العربودانت،الدعوةظهرتحتى...واحدةقوسعنيرمونهوالناس،وجل

فبلغ،اليقينوسطع،الدينلهمواحلولى،والنبواتالآياتفيهموتتابعت،قاطبة

وشممعون.يرونماالعداوةبعدوانقيادهمالبغضبعدلهحبهممن

الشرائط،منلهاالدنيا،اللهخلقمنذالثهباسمكانتغلبةادعىفمن

فيوالترغيبالدنيا،فيوالتزهيد،والأرضالسماءخالقإلىوالدعاء،والمحاسن
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هذهظهرتثم،والنجاساتوالفواحشوالأندادالشركعنوالنهي،الآخرة

منلدعاتهاوكان...وبحرهاوبرهاوآفاقهاالدنياأقطارفيوالاستعلاءالظواهر،

لذةكلعنالنفوسوحسم،الهممورفعلأسبابها،والاطراحالدنيافيالزهد

فيوالعدل،القسمفيبالتسويةوالأمر،الممسكبالقوتوالقنوع،وشهوة

...محالةلاالنبوةآياتمقامتقومالغلبةتلكأنيقينآعلمأعلمنا...الحكم

إلىولااللهإلىللدعاءولااللهفيتكنلم:الأخرىالأممغلباتأما

تقاسلافهذهثنويأودهريمنوهم،والسمعةوالعزالغلبةلطلببل،أنبيائه

!اشراقه.وجلالتهالإسلامبغلبة

أهذهتخلولنأنهاوهي:وشافيةكافيةأخرىبثنةالمحمدية(أالغلبةولهذه

:تكونأن(الغلبة

اللهمن-ا

.الشيطانمنأو-2

والدخولقبولهعليهميجبحقإذنفالإسلام؟الثهمنأنهاأقروافإن-3

كيروأنبيائهدتهموافقإذنفالشيطان؟الشيطانمنأنهزعموالىان-2

ويظهر،الدائمألفرداللهالىدعامنينصركانإذ،عاصغيرومطيع،مخالف

ومن،والمنكروالفحشاءوالكفرالفجورعنوينهى،والصلاةيالصومأمرمندين

عندوجنته،الزحافعندومقدمتهاللقاء،عندشعارهوتمجيدهاللهتكبيرجعل

وتأييدهالدينهذامثلإظهارعلىيعينانبالشيطانظنمنوانالجلاد،المداعسة

ئعينكيف،فيهوأنبياؤهاللهقالماوكذتالجميلفيهوقال،الظنفيهأحسنفقد

ص!ابادة؟أسبابهوانبتات،؟!أصلهانجثاثوفيهالدينهذامثلإلىدعامنالشيطان

.؟!ودعاتهعتدتهجميع

ربانيوفيهوقال،ذلكمثلالسلامعليهبالمسيحالفسقةمنقوئمظنوقد

فإنلليهود:المسيح(أفقال...الشياطينبرئيسالشيطانيخرجإنماهذاأناليهود

؟وعرهملكهيدومفكيفالشيطانيخرفيالذيهوالثميطانكان

قالتمالمجووالنبيئفيقالمنعلىحجتنافهذه،ذلكعنداليهودفئهت

.السلامعليهالمسيحفياليهود

)آشتخؤ:قولهالشيطانفيوجلعزاللهعنالسلامعليهالنبيئأدىممافإن
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دبفزونئمأالثئلينصربإن7آألتتظقجرثأؤثيكآفهبمرآلن!تفتمآلثئيلننلختهز

حررردرعوأإتتاغرؤأئأىزوغدرلنمآلمثئتالنإإن:وقوله91،،:المخادلةأ،!

6(.أقاطر:،!آل!ئييرآضييقيييهودؤأ

"!ألدجمبتؤسإكلفنتىيمكقان!رحيممإتكيتها!ئرخ)تالىوقوله

77-78،.:أص

آلممئبهينلمخؤنقتتغؤقنآدثئيطقخالؤلئتتبفوأ،ةامؤأآ"لدينثأئهاأ!:وقوله

الناسوسورة2،.االئور:أ.".ؤآئم!كيز.لمائنخصثئعئإثىتماتبما

يلعئه،منينصزالشيطانكانف!ن...منهبالاستعاذة!النبيئأمرولقد

الفرداللهباسمالأديانمنظهرماجميغيكوناننأمقلم،شرهالناصقوينذز

إنماالشيطانأنعلىكلهاالأمئمأجمعتوقد،عندهمنللشيطانموايخقمنالواحد

وفيهوالغدر،والفجورالزناويزين،والنيرانالأوثانوعبادة،بالثهبالشركيأمر

فالته،كلهذلكبخلافيأمرونالذينللأنبياءوعدواللهعدووانه،ووسوستهمحبته

منالغلبةوهذه،وأوليائهاللهحزبمنبرئوالشيطان،الشيطانحزبمنبرئإذآ

")1(.غيرهمنلاالله

قال:قالثوبانحديثالأرضأقاصيالإسلامبلوغعلىالأدلةومن*

أمتيدمانومغاربها،مشارقهافرأيت،الأرضليزوىالهإإنءلمج!:اللهرسول

منهاإ)2(.ليزوىماملكهاسيبلغ

الله،بحمدكلهاوقعتوقد،ظاهرةمعجزاتفيهالحديث)هذا:النوويقال

مج!إ)3(.بهأخبركما

العمارةطرفيامتهملكفبلغأخبر،كما)وكان:تيميةابنالإسلامشيخقال

وأخلاقآ،عقولآكمللأنهم...الأرضوسطفيدعوتهوانتشرتوغربآشرقآ

أ)4(.والشمالالجنوبطرفيبخلات،أمزجةوأعدل

.113-801ص-يسيربتصرف-الطبريربنلابن،والدولةالدين)1(

:وزوى9288.ح4،2215/ببعضبعضهمالأمةهلاكباب،صحيحهفيسصلمأخرجه)2(

وجمعهاقبضها

18/13.مسلمثرخ)3(

هؤلاء)ف!ن:والث!مالالج!نوبطرفيعنذلكبعدوتال،1/165الصحيحالجواب)4(

=الحرارةلقوةف!نهالجنوبطرتأما.أمزجتهموانحرفت،وأخلاقهمعقولهمفقصت
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الكاذبين:ويخذلويؤيدهمرسلهينصرأنالةسثنمن

لمبلالأنبياء،الابهئؤثدلاتأييدآالله!ايده)وقد:الإسلامشيخقال

الأممافضلالىالكتببأفضلئعثأنهكما،ايدهكماالأنبياءمنأحدآئؤئد

كاذبوهوالنبوةادعىأحدقطئعرففلا،آدمولدسيدوجعله،الشرائعبأفضل

المدعينمنالهأيدهمنوكل،وفجورهكذبهوأظهر،وأذلهدابرهاللهقطعإلا

،وسليمانوداودوعيسىوموسىدابراهيمنوحأأيدكماصادقأالايكنلمللنبوة

الحياةفيآمنواوالذين،رسلهينصرأناللهسنةف!نوصالحآ؟وهودآشعيبآوأيدبل

الأشهاد،يقومويومالدنيا

اللهعادةفهذهبالعادةالااللهيفعلهمايعلملاكانفمن،الواتعهووهذا

لاأنهيعلمف!نهحكمتهبمقتضىذلكيعلمكانومن،يصنعمابهائحرف،وسنته

أخبرتوهكذا،معارضتهأحدآيمكنلاتأييدآعليهوكذبالنبوةادعىمنيؤئد

معلومآهذافصار،يؤيدهولاينصرهولاأمرةالفةئتملاالكذابانقبلهالأنبياة

.الجهاتكلمن

للأنبياءالعاقبةتجغلمنالماضيةبالأممفعلهبماثعتبرأناللهأمرولهذا

فيسيأتيهملهالمكذبينانفأخبروعصاهمإا(كذبهمممنوانتقامه،وأتباعهم

الخبربوقوعحقبهأخبرهمماأنوبين،بهاسنهزؤاالذيالقرآنأخبارالمستقبل

درفىالأفاقييئةاتتا)سنريهز:قولهومثله،كذلكالأمروكان،للخبرمطابقآ

أ!شنهيهشئءصقيآنلأبضتكيكفآؤثتمالحقآنةلثغتتتنحتئآنف!حهتم

53،.أفضقت:

ونمرودفرعوننصرانهمنغيرهمأوالكتابأهلبعضيذكرهوما...

لمالبردفلقوةالثممالطرفوأما.شعورهموتجعدتألوانهمفاسودتاخلاطهماختلطت

لاالذيالباردوالبياضالثعرسبوطةفيففرطوافجةصارتبل،أخلاطهمننضج

آدمبنيأعدلوهمالسورةوسطعلىاهلهغلبالإسلامظهرلماولهذا،يستحسن

عقولأالضارىمنغيرهممنكملالمسلمينذمةتحتتربواالذينوالنصارى،وكملهم

الإصلامادونالنصرانيةنيهمظهرتوالأخلاقالعقولنقصمنفيهمولماواخلاقأ،

86.-84ص،خلدونابنمقدمة:وانظر،نفسهالمصدر

-)9والروم64(،-)04الحج،(173-)171الصافات:التاليةالسورنيالآياتانظر)1(

.6(-)5الثمعراء،(41-1)2ص،85(-)22،82(-2)5،1(-)4غافى،(01
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الكانرين.الملوكمنوكيرهم

يدعواأنأمرهاللهوأن،النبوةمنهمأحديدعلمهؤلاءفإنظاهر؟جوابه

منبخلافالنار،دخلعصاهومنالجنةدخلأطاعهومن،وطاعتهاللهعبادةإلى

وينصرويؤيدهاللهينصرهصادقآرسولأإلايكونلاف!نهبذلكأرسلهاللهأنادعى

ماأنوشبين،دابرهويقطعمنهاللهفينتقمكذابأيكونأو،لهمالعاقبةويجعلأتباعه

جنسمنهيبل،المعارضةتقبللاالتيوالبراهينالاياتمنليستبهجاءه

منالأنبياءمعجزاتف!ن،المعارضةتقبلالتيوالكذابينوالكهانالسحرةمخارق

ممكنةمعارضتهافإنغيرهابخلافبمثلهايعارضهاأنأحديقدرلاأنهخواصها

دلالتهاإ)1(.فتبطل

:الأرضفيحدثأعظم!دينهظهور

الأرضمشارقفيءتج!محمددينظهور"إن:تيميةابنالإسلامشيخقال

كانتشارهودامانتشرقطدينئعرففلم،الأرضفيحدثحادثأعظمومغاربها

ودوامه؟

ظهورهغايةكانبل،ودوامهانتثارهينتشرفلم،دامدانموسىشرعفإن

ببعضكانوابلملكلهيكنلمقسطنطينفقبلالمسيحشرعوأما،الشامببعض

منكثيرفيعامتهمأواعيانهمتقتلمستضعفينوكانواوغيرها،الرومبلاد

شرعإنثمبعضأ،بعضهمفيهايكفرمتباينةيزقآأهلهتفرقانتثصرولما،الأوقات

...المعمورةالأرضوسطوفيومغاربها،،الأرضمشارقفيظهرص!محمد

ومصرالشامكأرض؟عندهمواجلهاالأرضأفضلفيالنصارىعلىأمئهوظهرت

أ)2(شرعهودام،وغيرهاوالجزيرة

أخذهاحاولوافقداليومإلىالكتابلأهلمطمعأالديارهذهبعضتزالولا

عليهاتسلطواقداليوموهم،المسلمينعلىاللهردهاولكنالصليبيةالحروبأيام

التيالشرذمةأنإلاحيلتهموقلةالمسلمينضعفمنوبالرغم،مكانكلمن

قلقفيهمبلوالتمكينوالأمنالاستقرارلهايتملمفلسطينأرضعلىتجثم

ياوالشجرالحجريقولحتىالمسلمونيقاتلهموسوفمستمر،وخوف،دائم

417.-1/041الصححالجوابمنملخصآ)1(

5/918.الصحيحالجواب)2(
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.المصدوقالصادقأخبركما،فاقتلهورائييهوديهذااللهعبديامسلم

:الأوقاتأحلكفي!لهبالثصرالوعدكان

:فيقولون،عليهموظهوره،لهاللهبنصربمكةوهوقريشآيتوعدقيكان

الأغنياء؟؟الأقوياءونحن3؟والعبيدالفقراءبأتباعهمكةعلىيغلبناأنهمحمدآأيظن

فتلا،اإلهلالناوالنجدةوالباس!!عندهلاعندناوالرغبةمعنا؟؟كلهموالناس

إكقاركر:قالأنإلىيعرنونهاالتيأمةأمةبالأمماللهأنزلوماالقمرسورةعليهم

تجئغعم!هزلم!قتصرجمغقئتفولونآش!ألرلزفيبر%ةل!أشأؤتلي!ينضنر

46،.-43القتر:أ،!ؤأئزأتزؤألضاقةفؤ!اممغألئ!اغتماتل!!ألاير"ثزؤئيزتون

ظهرفيكانوقد،وفضلأخبركمالهالعقبىوكانت،جموغهمففزمت

هو،لاالغالبونوهم،لهلالهمالعاتبةكانأنالتدبيروموجبوالحزمالرأي

والكثرة،لهالعداوةوفي،عليهواحدةيدالقبائلوتلكوالنصارىواليهودلأنهم

ببلمنيكونأنإلايغلتهمفلن،معهلامعهموالسلاحوالنجدةوالبأسوالئروة

أخبر.كمالثهورسولآالله

أرسلنيالله)نةوضعفهوحدتهحالوفياللهإلىدعاحينهـقالوأنه

كسرىسلطان.منأقهرسلطانيفيكونكلها،الأديانعلىدينيئظهرأنووعدني

فيملككلوأتباعيأنصاريوملك،ملكيويعلو،الملوكفأغيبوقيصر،

والوليالعدؤيعرفه،ئتلىمخفدآوقرآنآئقرأ،كتابأجعلهحتىيزلمثم،الأرض

بآلئ!يهىءطصآلدلنغلىليظيقأتحئئؤدجمزيآففت!رسموت!آزمملآتلى!)ئؤ:فقال

بأفؤيهزأدئ!لؤريظنؤا!إيرييماودت:أيضآوقال28(:القتحأ"!ثهيها

32،.:التوتةأ،!أنبهيزون!يرةؤتؤلؤز3شضآنالأألتةؤيآي

أهقهجعلحتى،بالحجةدينهأظهرأنيرض!فلمأخبر،وكماقالكمافكان

ثم،والملكةبالعزوالجبابرةالملوكوالقاهرينبالمتغةوالظاهرين،بالقدرةالغالين

والدفعالممانعةعلىويبعث،ويغضبيغيظوجهعلىآوردهحتىرضيما

ودهاةالملوكتدبيربخلاف،أهبةعلىالعدويجعلوجهوعلى،والمغالبة

كلهاالعربجزيرةعلىوملوكهم،قائمةالعربودياناتبهذافأخبر،الجبابرة

ثم،الشأنعظيممنهمواحدكل،ملوكعدةفيهاعظيمةجزيرةوهي،مستولية

كانتوهيوممالكها،الفرسودياناتالنصارىوديانات،وملوكهماليهودديانات

ملوكفغق!تالهند.وممالكبأسآ،وأشدهاملكأوأوسعهاالأرضممالكأعظم
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النصرانيةوممالككلها،الفرسوممالكاليهود،ملوكوغلبجزيرتها،فيالعرب

عنهأزالهإلاوالأتداموالأخفافالحوافزتنالهبحيثملكيبقفلم،والروم

وبحاروخلجانومطاميروقلاعإليها،يأويمعاقلالىوأسنده،منهوأخرجه

بها.يمتنعون

ولعلهاالمغربوأرضومصرالثاممنالرومفاخرجإليهمالبحازركبثم

...سنينمسيرة

محمد!نبينامجئجاءأحدأوجدوافماالتحصيلوأهلالعلماءاعتبرفقد

القهرفيامرةصارثم..ومعاداتها.كلهاالأممومنافرةوالفاقةوالفقرالوحدةفي

يتملاذلكأنوالعقلالتدبيروموجبالأمرظاهرف!ن،إليهأمرهصارماوالغلبة

لاالذياللهيبلمنيكونأنإلاالمقتولالمقهورالمغلوبهووأنه،يكونولا

كزجاجةأووطيرتها،فسثرتهاالجباذدفعتكريشةكان!هأمرهف!نشيءيغلبه

وكل،العظيمةالآيةهذهفتأمل،بالأرضوسوتهافطحشتهاالجبالعلىوضعت

.عظامآياته

وشرحناقدمنايتاولكن،اتسعتودولتهقامتدعوتهلأننبيإنهقلنا:وما

غيزفسرناقدكما،لاسخاطهم،لاكفارهم،الأمممنوتبرئه،وفقره،وحدته؟من

وجل،عزالفةسئظهرهالحالاتهذهمعأنهمنواخبرقالكماذلكومجئ،مرة

أولفيجميغهبذلكأخبرأنهباضطرارودعوتهأخبازهسمعمنذلكعلموقد

أخبر.كماكانالأمزوأن،منهشئيكونأنقبلأميره

المواسموفيالقبائلعلىنفسهيغرضكانع!أنهسيرتهمنومعروف

فيتعجبون،الملوكومحاربةكلها،الأممعداوةدعوتهفيعليمويشرط،ليتبعوه

بكلتذهثونخوتهاوكبرياءهاوأمواتهاآنقتهاالملوكتترككيف:القولهذامن

؟؟قومهفيالضيفالرجلهذاويغلبها،سهولة

آؤلأآزضتأينسخالفتقكآقذىتتبعإنإؤقالؤأ:خونهمنيالثهتالولهذا

لاآتحرممتمؤليهنلدئآئنززق!شئصفيثترثإتهئخبئةاناخرتاتثضئميهن

57،.:القضصأ!،تغقموئ

آلذيافيآقاشصرةلقأنتالنكأ%إمن:تعالىيقولالمعنىهذاوفي

"!لعطقاكيذةئذلمحبنمملتقتننهزتتقالغئتمآلمئ!!إلىيمتبفليضادؤآلأخرؤ

.،51:الخبئأ
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بمايفيئولنوالآخرةالدنيافيمحمدآالثهينصزلنأنيظنكانمنأي

دهاطفاءمحمد،استئصالفيوسغهوليستفرغ،جهدهفليجتهدعليهمحمذيدعي

يجدلاف!نه،غيظهيشفيمايجدهللينظر:ثم،منهيكونكذبوطلبنويىه

تتلهعلىتبعثالتيالأبوابتلكمنأيضأوهذا،غيظهتضاعفمايجدبلذلك

باستئصاله.وتذكر

تيئقاآلارضقآبرألدكتنتغدينآلربؤريئتحتناير)ؤتقذ:تعالىقولهوفي

501،.الأنبياء:أ(!آلضئيثو!ئ2جمما

.أخبر.وكماقالكماعتعمحمدأصحالثفورثها

فيولكن،الصالحينأيديمنتخرجولا،الصالحونالايرثهالا:يقلولم

"!لئفدينرخةالآآزسالكأومآ:الآيةآخرفيجاءمايؤيدهوعدالآية

.،701:الأنبياء1

بشريعتهوالقائموندينهأهلهمللأرضالوارثينأنالمرادبأنعلمآيزيدك

له.خلفلاووعدهيكذبلااللهد!اخبارووعد،وبشرىخبروهذا

..والبصائر.التقوىإلامعهموليس،بعدهأمنبالأمرأصحابهونهض

تنفذالفرسكانتولقد،بالإسلامإلاعزتولابالتقوىإلاالعرثغلبتوما

...الروموكذااليسيروبالنفرالواحدبالرجليكرهونهفيماالعربجزيرةإلى

اليسير،بالنفرإلاالعربمنالكبيرالجمعإلىينفذونكانواماالحربوعند

الجمغيلقوناللهرسولأصحابمنالنفزفكانذلكبخلافالأمزعادثم

بلدإلىيسيروحدهالرجلكانحتى،عليهمفيئصرونوالرومالفرسمنالكئير

الكفارملكاللهأخذحتىوعدتهموعتادهمسلاحهمقلةمعفيأخذهبلدانهممن

كانتوما،قباعلسيوفهمكانتمابرجالوتهويلاتراياتمنمعهممامع

انهزاممنتعجبوالرومالفرسملوكوكانت،جمالهمبراعإلامجائهم

قلتهممع،المسمينأيديبينمنالشديدةالقويةالمعدةالخشنةعساكرها

وسلاحهم.آلتهموقلةوضعفهم

وشقاءوذلةالناسبينوقلةالعيشمنشدةفيتعيشالعربكانتفلقد

طاعتهفبلزومو.!اللهبرسولأمزهاآزشيءأيإلىثمعليهاالأممواستطالة

فيملككلمنأعزملكهمأصبححتىالملوكوقهرواالأممغلبواوبهانصروا

يزالونلاذلكلزمواماوأنهموأجلها،وأهيبهاالأديانأظهرودينهم،الأرض
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تاهرين.ظاهرين

اللهرضيعمراميرهمبيدبذزةالمسلمينسلطانيقومأنالعجيبأليمن

أصحابمنالملكوأهلالجبابرةيغلبونثمحاكمهممالرأسهيومرقعة،عنه

تلككنوزبقسمةالأميزهذايقومثمالكنوز،وأصحابوالترتيبوالسياسةالتدبير

،الناسعلىبهيتميزمنزلآولاقصرآلهيبنيولاتخزنها،ولاكلها،الممالك

!111(.الملوكمنهئخافممايخافلاالمدينةأطرافمنطرففيوتراه

6الأديانديئهيستاصللملماذاقال:منعلىجواب

وأعزهااقواهاوكانكلهاالأديانعلىظهردمانالإسلامأنالناسبعضيظن

منبقيةالكفردوللبعضبقيتفقدأصوتها،قلغولايستأصلها،لمولكنه

ر!.دينهظهورفينقصآهذاأنويرىممالكها،

يبقىلاحتىكلهاالممالكولا،الدياناتمستأصلإنهيقللمإنه:لهقيل9

أعزهافصار،وغلبطقزوقد،كلهالدينعلىيئظهزه:قالبلمنها،شيء

امتهعلىالجهادفرضفقدهذاومع،شرطهالخبزاستوفىفقدوأقواها،وأظهرها

يكونعيبههنافما...بقيةالشركمنتنقىأنهعلىفدل،القيامةيومإلى

...لطاعن

قدحلماكلهمالناسمنأحذعليهيبقىلاحتىالدينأهلجميغارتذلو

وتلكالخبرذلكلأنكلها،الأديانعلىيظهرأنهخئرالذيالخبرفيذلك

استوفتفلماكلهاالأديانعلىفظهرأخبر،وكماقالماإلىصارتقدالمعجزة

شرطه.أوالسلامعليهقالهشيءعنقصرتفماحدودهاإلىوانتهتشرائطها

:أص"!آف!ضرا!ينئهزو!ممنالثفاأجندتعالىقولهبمكةنزلوقد

تخزنث)ؤلا:وقوله45،الققر:أ!"ألصبرؤيؤلونلخئعأشهزلم:وقوله11،

65،.:أئونس!"أنحليزآلمئمعغفوجييفايتهأليؤإنفؤففز

وئحبسون،وئداسون،ئضربونالمسلمونوكانتنزلالآياتتلككانت

وأثازهم،قلوبهمعلىأوردهوجهايوعلى،بهزيمتهمتوعدهمحالأيفيفانظر

القوموهم،أيديهمفيوأسيرأقبضتهمفيفيهاكانحالفإنها،وأوجعهموغاظهم

2/348-325،-3162/324،-2/313النبوةدلائلتثبيتانظر:السابقالعنصرفي)1(
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مكابرةعلىيقيمونولاوتر،علىينامونولا،ضيمعلىلهمصبرلاالذين

هذافاحفظحالهموتلك،شرهمويقيه،عنهأيديهماللهيقصركيف،الغيظ

.أ)1(وأمثاله

اطل:الباوزهوقالحقبمجئالقطع

المبينالنصريعنيوهذا،الباطلعلىونصرهالحقبمجئالنصوصقطعت

نإآلتطلأؤزهقآلحقجةإؤتتم:تعالىقالالكافرينعلىوالهزيمةوالغلبة،له

وماالتطليدخوماآلمحهجلا)ئل:وقوله81،الإسزاء:1"!زهوقاكأنآلطل

94،.أشت!:،!يفيذ

حرصآالناصأشدوهم،العظيمالوعدهذاتكذيبعلىالمشركونقدرفهل

منوالفراراكبادبغلظالمعروفونوهم،قبضتهمفير!اللهورسول،ذلكعلى

.العار؟؟

للمؤمنين:الهنصرفيوريبهمالمنافقون

يوثقواأنأرادواولذلكواستبعدوها،بالنصرالوعودفيالمنافقونشك

غيرطريقالرسولتصديقأنورأوا،عليهماليهودانقلابليأمنواباليهود،علاقتهم

نف!يمهاالآياتفيووعد،المنافقينصنيعبفضحالقرآننزلوقد،العواقبمأمون

علىسيندمونالمنافقينهؤلاءأنواكد،وفدهاليهودعلىوالغلبةوالنصربالفتح

الآياتذكرتثم،!تاللهرسولوتركهم،إليهمومسارعتهمللكفارموالاتهم

منوهذا،فيهمآمالهمكلوضعواالذينللمنافقيناليهودبخذلانالمسلمينتهكم

-لمجي!.نبوتهدلائل

آنرلتأ:بتفحهنمآترل!مميؤآلنمئزى+أنهؤئخذوالا:اتمؤاألديقكأكا)!:تعالىاللهقال

ئئربيميئألؤلينتزى!ألطييينأتئؤميفدىلاأطةإنيهتملإتبماتبمتتؤقئمؤمنتغنهن

جمندبيقآقي؟ويأتقمغيخيئأنألتةققمتىذ؟لرب!لضيتتاآنتخثقتئوئو!يهتميصيرغوئترش

يألت!آلتمتمواآثلىينآكؤلاةةاقئؤاآثلىينؤتئولى!تلىييئآنئميينلىآيتزوأمآقيقيقميضأ

53،.-51:القائدةأ!!خييرينف!ض!ضأآغتئفغجعالتققكئمإتهت!آيميهتمتجقذ

مع،للكافرينالهزائمسلسلةبدايةوهيببدر،الفتوحاتسلسلةبدايةوكانت

المسلمنمنفريقورغبةوالقلةالخوفمنالمعركةتلكفيالمسلميناعترىما

935.-2/356-باختصار-النبوةدلائلتثبيت)1(
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الوقتفيالنعاسقغشاهمحتى،عليهمسكينتهاللهفأنزل،الثوكةذاتغيرفي

وطيرقلوتجهمفطيب؟النفوسعلىللخوفالنومويطيرنعاصقفيهيكونلاالذي

وأنزل،وبثئزثهمفثئتتهمبالملائكةوأيدهم،الكافرينأعينفيالثهوكثرهم،خوفهم

اللههيأهماذكرجاءوقد،أقدامهمثبتتحتىوتطهروا،وسقوافشيربواالماةعليهم

.الأنفالسورةنيللمسلمنالنصرأسبابمن

المرتدين:علىوالغلبةبالنصرالاخبار

بقضألتةيمقيفمؤثدينععنمنتمترتذقنةاقنوأأثلىيئإجمآكا:وجلعزاللهقال

لابزلؤمةتحافونؤلاألئممميليفييجفهولت!نرينعلآعضآتتهويننغأزتةومجئوتة7يجئيهتم

54،.:القائدةأ!!لجيزؤييعغؤألئاتمثصدصقنكليزي!ألث!ققلذدذ

وهي:،وجوهمنالإعجازدلائلمنآياتالآيةهذهوفي

عنه.اللهرضيبكرأبيزمنظهرواوقد،المرتدينبظهورالاخبارأولآ:

بدليلع!اللىرسولعهدعلىأسلمممنسيكونونالمرتدينهؤلاءأنثانيأ:

)منكم(.:الآيةفيقوله

وعلىالعظيمةالصفاتبتلكالموصوفينالناسخيربظهورالإخبار:ثالثأ

عنهم.اللهرضيفيهمطعنمنعلىتشنيعالآيةوفي،الصحابةرأسهم

المؤمنينمنالصفاتبتلكاتصفلمنبالنصرالبشارةرابعآ:

وهزيمتهم.المرتدينباندحارالإخبار:خامسأ

بمكة:نزلتالنصرآيات

فؤادهميثبتماالرسلأنباءمنالمسلمينعلىيقصمكةفيالقرآنكان

)ؤتقذ:تعالىقالالمؤمنينلعبادهتعالىنصرهسبقكماوالنصرالأمنويعدهم

"!آلفيبرنكمجدتات!لآ!ألتموروفيلمئمإشهئم!أنترمميل!ييتابنايمئاشقث

وئيزتمألذئ!آلحتؤ؟فيءافواواللىييئرممنالتص!رأاتا173،-171:الضافاتأ

51،.أغافر:!!آلأثنهذيفوئم

ظنواالفتنمنبدينهمفرارآالمدينةإلىهاجروا"فلما:درازمحمدد.يقول

الحروبهاجمتهمأنلبثواماولكنهممهاجرهمفيمأمنهموجدواقدأنهم

أمنيتهمكلوأصبحتأشدخوفإلىخوفمنفانتقلوا،جانبكلمنالمسلحة

بماالقرآنينبئهمالعصيبةالأوقاتهذهوفي،اسلحتهمفيهيضعونيوميجئان
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أحلامهذا؟فماوالاطمئنانالأمنعلىعلاوةوالملكالخلافةمنلهمسيكون

بالقسم:مؤكدوعدبللا،3وأماني

أفمتتهف!ماالأزيخيىفيليتنصتيتتف!أ!ف!خمقوعلىامنكزءافوأالزينأدتهصإوعد

أت!خصفهئمبغدينماؤليهدلتهمقئمآزلضىآلدممىدينهمثخ!ؤلمكنقتلهغينآلذيى

"!آنفنممفونئئمقأؤككذلثتغذتحقرؤمنقصت!بىيئتريهؤئ!تقئاوتق

.،055الئورأ

فيوالمسلموننزلتالآيةهذهبأنسنجدالنزولأسبابإلىوبالرجوع

انظر.فيهإلايصبحونولابالسلاحالايبيتونلاكانواأنهمحتىشديد،خوف

لهموقعالذينأنفسهمالصحابةعصرفيمعانيهاأوسععلىتاويلهاجاءكيف

فيه:خوفلاأمنآخوفهمبعدمنفئدلوا)ينكنم(قولهفيالمشافهةخطاب

شلرهمنأؤلتنمأدتةومفاربها.مشارقهافورثواالأرضأقطارفيواسئخلفوا

04(،)1(:الخبئأ!"غنيشتقيركثألتةإث

:قاعدة

أحقكانورسلهبالثهإيمانأأتمكانمنإكل:تيميةابنالإسلامشيخقال

001)2(..اللهبنصر

نصزه:الفةييسرالوعودتلكيصذقمن

رسولمنوعدبسببجهاد،بلاارضهاوعورةمعاليمنبلادأسلمتوقد

أصحابهأحدأواللهرسولاليهميذهبولم،اليمنأهليرهالمآيةبالنصر؟الله

المدينة.فيكانوابل

أغضبوقدمبسوطآ،اليمنعلىسلطانهمكانالفرسأن؟القصةوملخص

)3(باذاناليمنعلىنائبهإلىفأرسلكسرىإلىأرسلهالذيب!اللهرسولكتاث

منخبروجاء!إليه-لمج!اللهبرسوللياتيارجلينعندهمناللهرسولإلىيبعثلكي

48.-47صالعظيمالنبأ)1(

185.-2/917الصحيحالجواب:فيالقاعدةهذهعلىبالتفصيلالأدلة:انظر)2(

اللهرصولإلىب!سلامهوبحث،وأسلم،فارسيوهو،كسرىزمانفياليمنملككان)3(

الإصابةانظرعملهبحضعلىباذانبنشهرابنهفاصتعملماتئم،بلادهعلىفاستعمله

.1/173
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في،فقتلهشيرويهابنهكسرىعلىسلطوجلعزاللهأن!يروالثهلرسولالسماء

قالغق!اللهرسولإلىالرجلانأتىفلماكذا،ساعةفيكذا،ليلةفيكذاشهر

كذا،الليلمنمضىبعدماكذا،شهرفيكذا،يومرئكماقتلربي"إنلهما:

هومامنكنقمناقدإنا؟تقولماتدريهل:لهفقالا،قتلهشيرويهابنهعليهسلط

عنيذلكأخبراه،نعم9:قال،بهالملكونخبر،عنكبهذافنكتبهذا،منأيسر

الخفمنتهىوينتهىكسرىملكبلغماسيبلغوسلطانيدينيإن:لهوقولا

قومكعلىوملكتك،يدكتحتماأعطيتكاسلمتإنإنك:لهوقولاوالحافر

باذانإلىفخرجا،الملوكبعضلهأهداهاقدكانهديةرفيقهوأعطىالأنباء!من

،يقولكمانبيآالرجللأرىداني،ملكبكلامهذاماوالله:فقالبالخبر.وأخبراه

قتلبأنهيخبره،شيرويهكتابعليهقدمأنباذانيلبثفلم...قالقدماولننظرن

الرديتعجلوألا،لهاليمنأهلطاعةبأخذفيهويأمرهلفارسغضبأكسرىأباه

كانممنفارسأبناءوأسلمت،أسلمأنإلاباذانمنكانفما،اللهرسولعلى

)1(.باليمنمنهم

حيثكسرىملكعلى-لجروالثهرسولدعاءاستجابةبدايةالحدثهذاوكان

اللهمرق9:فقال-جمب!النبيئعليهمفدعا،مزقهاللهرسولكتافيوردهلماكسرىإن

الىللفرسقائمةتقمولم،دعاءهاللهواستجاب،ممزقشرملكهفتمزق!.ملكه

هذا)2(.يومنا

للأمة:والنصر!الرسولدعاء

وهو،نبوتهآياتمنفاللهلرسولالدعاءاستجابةالعلماءمنكثيرعذ

لمصلحةأدعيةأكثرهاوجدتاسئجيبتالتيالأدعيةتلكتأملتلماولكني،كذلك

زئبهتم!ئتييثو!إإز:تعالىقالالأعداء،علىبالنصركالدعاء،العامةالمسلمين

9،.:الأنقال1!"نميئ2ئمالتقبهكزينبأدتىئيدبمغآيئتخنمئأستتخاقي

له:واستيجبأمورآ،للأمةو!اللهرسولوسأل

الأمة.فيعامقحطيقعولنيقعفلم؟عامةبسنةأمتهيهلكلاأن-ا

والدلائل1،026/سعدابنوطبقات657،-2655/الطبريجريرابنتاريخ.انظر)1(

392.صللاصبهاني

كتابوفي1،24/،المناولةمنيذكرماباب،العلمكتابفيالبخاريصحيح:انظر)2(

3.235/والنصرانيالهوديدعوةبابالجهاد،
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علىعدؤيقدرولن،فيجتاحهمغيرهممنعدوأعليهميسلطلاأن-2

المسلمبن)1(.استمصال

وأ،الخطاببنبعمر؟إليهالرجلينباحبالإسلاتماللهئعزبأن!ودعا

)2(،فأسلم،تعالىاللهإلىأحبهماالخطاببنعمرفكان،هشامابنجهلبأبي

عمرا)3(أسلممنذأعزةزلناإما:عنهاللهرضيمسعودابنقال

اللهرضيالخطاببنعمريدعلىوغربآشرقآالعظيمةالفتوحكانتوقد

!ض.الثهرسولدعاءبركةمنوهذا!!وفارسومصر،،والعراق،الشامففتح؟عنه

رضيهريرةلأبيفدعا،للامةنفعهايعودبامورأصحابهلبعض-لمجفدعاوقد

الإسلامراويةوأصبح)4(،!اللهرسولمنسمغهشيئأنسيفماعنهالله

الأمةهذهحبرفأصبحبالتأويلوالعلم،بالدينبالفقهعباسلابنودعا

إلايرميلافكانأ6(،رميتهالثهيسددبانوقاصأبيبنلسعدودعاالبحر)5(

.فارسكسزكانيدهوعلى،يصيب

قنتفقد،عظيمبأمرنيهوأتىالدينعنصدمنعلىدعاالمقابلوفي

القراءلهميقالوكانالصحابةخيارمنكانواصحابيآشعينقتلواالذينعلىشهرأ

)7(معونةببئر-غدرآ-

يكتبفكان،عمرانوآلالبقرةوقرأ،أسلم9:نصرانيعلىغ!ودعا

رسولفقال.لهكتبتماإلامحمديدريما:يقولفكاننصرانيآ،فعادع!هللنبيئ

فادعى،الأرضلفظتهوقدفأصبح،فدفنوه،اللهفأماتهآيةأاجعله"اللهم!:الله

وشرح.928،ح4/2216الأمةهذههلاكباب،الفتنكتاب،مسلمصحيح:انظر)1(

18/4مسلم

5/617.عمرمناقبفيباب،المناقبكتاب،الترمذيسنن:انظر)2(

741/الخطاببنعمرمناقبباب،الصحابةفضائلكتاب،صحيحهفيالبخاريرواه)3(

3684.ح

-2924حهريرةأبيفضائلفيباب،الصحابةفضائلكتاب،البخاريصحيح:انظر)4(

نابعدفأسلمت،هريرةأبيأماهد"اللهم:هريرةأبيلأماللهرسولدعانفسهالبابوفي

924احلهايدعواناللهرسولمنطلبثم،هريرةأبومعهاتعب

7.حه1017/العلمكتاب،البخاريصحيح:انظر)5(

375.اح5/964المناقبكتاب،الترمذيجامع:انظر)6(

.7/9384904،5904،6904حالمغازيكتاب،البخاريصحح:انظر)7(
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وقدفأصبحفأعمقوا،لهالنصارىفحفر،شبرهنبشواتدالمسلمينأنالنصارى

منهمهربلماصاحبناعننبشوا،وأصحابهمحمدفعكهذافقالوا:الأرضلفظته

قدفأصبحاستطاعوا،ماالأرضفيلهوأعمقوالهفحفرواالقبر،خارجفألقوه

منبوذآ،)1(.)فتركوه:روايةفي،،فألقوه،الناسمنلي!أنهفعلموا،الأرضلفظثه

المعاركفيإبطيهبياضوظهر،رداؤهسقطوربمابشدةيدعوجمبحوكان

ونحوها)2(.بالريحأوبالملائكةاللهمنيأتيهالتأييدفكانللنصر،الفاصلة

الدين:نصرةفي-عنهمالهرضي-الصحابةألر

عينؤتئقؤئبأفصفزوتتأئيونللئاسىأضجتأقةضيز)كئئغتعاليقال

النويئولتيتئئمثفخض!يملظنأنحهتئىآقلةاتنىؤتؤبألت!ؤخمؤيخؤ!أتئنير

الثهرضي-عنهمالماورديقال011،،:جممزانأآل"آلفمقونؤآتحزممئم

ودنياهم،دينهمصلاحبهمفتكامل،زواجرهواتقواعت!هأوامرةالزموا-:عنهم

أبرارآ،ائمةفصاروا،عزهبعدالشركبهموذلضعفهبعدالإسلامبهمعرحتى

اخيارأأ)3(.وقادة

البلادحكمواالذينالراشدينالخلفاءحياةمنطرفآالطبريربنابنوذكر

لاالذين،الأمةوخيارملوكمنعدةزهد"فهذا:قالئمالزهدغايةفيوهم

كذلككانفمنالدنيا،كانتمذالأنبياءوأميم،الأرضملوكفيشبيهلهميوجد

عليهموأقبلتمنها،فهربواالدنيااعتنقتهمولقد،والكذبالأباطيلبهمئظنلم

ونصبتكنوزها،ودفائنكبدهاأفلاذإليهموألقث،عنهافأدبرواوجههابمحاسن

وقد..الخشنبالمطعموقنعوامنها،دنوافماخدعها،وبدائعفخاخهاغرائبلهم

صبرققكانفإن،وتجاراتوأرباحونعموماشيةسعةأصحابالإسلامقبلكانوا

هذهمنيسلمفلموالمخرقةالكذببهئظنالغلبةهذهالدنياوغلبالصبرهذا

625.3617ح6/المناقبكتاب،البخاريرواه)1(

رسولئصروتد،مواقعهممنفاصتأ!لتهمالأحزابيومالكفرجيوشعلىارسلتكالتي)2(

.301ههح202/بالصبانصرتقولهباب،الاستسقاءكتاب،البخاري:انظر،بالرعبالله

لمصلحةفهو:فيضانهعندإمساكهأو،إليهالحاجةعندكانالمطرلنزولالدعاءوحتى

/002.الاستسقاءباب،الجمحةكتاب،البخاريصحيحفيان!حديث:انظرعامة

798.اح2/12الاصتسقاءصلاةكتاب،مسلموصحيح339.ح413

211.-021صالنبوةأعلامانظر:)3!
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،11(.غيرةوالظنةالتهمة

لأجله)هجروا:للدينالصحابةنصرعنتيميةابنالإسلامشيخوقال

ذهبتكبيرةطائفة،والأذىالمكارهأنواععلىوصبروا،والمالوالأهلالأوطان

وطائفة،دينهمعنيرجعواحتىلهالمخالفونعذبهالمابدينهامهاجرةالحبشةإلى

وتوضعالحر،فيمكةبطحاءإلىبهئخرجوهذا،ئقتلهذا؟ئعذبونبمكةكانوا

هجرواإنهمثمعريانأجائعأويتركرزقهيمنعوهذايكفرحتىبطنهعلىالصخرة

إلىمحتاجينبهاكانوامدينةإلىالقرىأممكةعندهموافضلها،إليهمالبلادأحب

دلرهتمينأخيجو(آلدينآتمفجيزقأيقفق!%ءتعالىقال،بمكةأموالهموتركواأهلها،

"!آلضلىتر!ئئمأؤقبكؤزيموتهةألتةتيتضرو!قىرض!ؤبمألت!ينتقحلأئثقو!ؤآئؤييز

نقيريزقئآدتةؤانخم!موأبآتهتمئنتلولتيتدينإأدن:تعالىوقال8،الخشر:أ

آتهدنخؤلؤلاآلتززتماتقولؤاآتإلأ!يئبغتريريخيىيمينأضصاآلدين!تتديز

!حيرآدئ!آشمف!هايذ!رؤض!نبدو!تؤتترلغصحؤيمق!تمتيصقتغضيهمآلاسى

04،.-93:الخبئأ!،غيزلزتقيىتألتةإتشالرة7تنآلتةؤلتضرن

آؤ3كترينئنكمعيلضلأضيعلأأيئزئهخلهغإقآشتحالب:تعالىوقال

ؤتتدوأوئتدوأسميليفيؤأؤذو(دتيريغمنؤأخيرص(هاجرو(قآلدينتغمىينمابغفحكمأنثئ

وألتةألئ!جمندينثؤائاالآتفزتخهاينتخيرىحنمئلحتفنمؤ،4سمحايهخعئهغلأكقرن

915،.:جممزانآلأ!"آلثواءمحشنعنذ؟

،بقتالاحديؤمرأنقبلواختيارأطوعأبهآمنواوالأنصارالمهاجرينوجميع

ئكرهلاكانبلبقتاليؤمرولمأحدأ،يقاتللا،سنةعشرةبضعبمكةمكثفإنه

فمنآلنيئينآزشدتتينقذآلديزفيإكرآةألأ:تعالىقالكماالدينعلىأحدآ

غلمجمتموآلتةثأآنفثاملاآؤلةلقبألمخضأشضض!كققوبآلئ!وكللؤمىيآطفؤتيكفر

256،.:التقزةأ!"

بدينجاءقدشخصأاتبعواالذينالكثيرالخلقانومعلومكثيرأخلقآوكانوا

آبائهم،دينويفارقوا،ويتبعوهبهيؤمنواانمنهموطلبأحدعليهيوافقهلا

من،فمهالنفوصلرغبمالأجلهويهجروا،وأذاهمالناسعداوةعلىويصبروا

ماللهمكانولامالآ،منهمأحدآيعطلمذلكمعوهو،والوطنوالمالالأهل

912.-114ص:المبحثمجملوانظر127.-126صوالدولةالدين)1(
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عنفضلأ،جلدهفيبقرصةولاأحدآأكرهولا،ولايةأحدآولىولا،إياهيعطيهم

0،)1(.0.أخبرنياللهأرسلنياللهيقولذلككلفيوهو،سيفأوعصاأوسوط

لماوفاتآجزاءجاءالكريمةالآياتفيللصحابةوالغلبةالنصرترتبويلاحظ

والأولاد.،والأموال،للأوطانوهجرة،ودعوةصبرأ،؟الإسلامخدمةفيقدموه

393.-5093/تصرفالصحيحالجواب)1(
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عشرالثانيالمبحث

عك!شريعته

وجهين:مننبوتهعلىدليلآجمعالرسولبهاجاءالتيالشريعةفيالنظرئعد

أن-العقليةوملكاتهقدراتهكانتمهما-بشرعلىيستحيلأنه:الأولالوجه

ىجمون،محمدشريعةبهاجاءتالتيالدقيقةالتفصيليةالشرعيةالأحكامتلكبكليأتي

يجزمفيهاالناظريجعلماوالخبرةوالحكمةوالعظمةوالكمالالجلالمنففيها

.والأرضالسمواتخالقعندمنأنهاقاطعآجزمآ

حكمآخكقأ؟التفصيليةوأحكامهاالشريعةجزئياتإلىبالنظر:الثانيالوجه

لوماالقطعيةأحكامهامنحكمكلفي؟بأنهنجدفصلآ،قضلآفيهاوالتأمل

قدروا،ومالانقطعوامنهبأفضليأتوالأنوحكمائهمالناسعقلاءعلىغرض

قدرةعلىالأسمىالمكانفييجعلهماالفضلمنالشرعيالخكمفيلماوذلك

منلمجبه!شريعتهأنعلىوشاهدآوآيةبرهانأيجعلهماالحكمةمنوفيهالبشر،

الثه.عند

المسلكفيوذكرمسالكعدةالنبوةلإثباتأنالهندياللهرحمةذكروقد

بالاعتقاداتيتعلقمماعليهالغراءشريعتهاشتملتماإلىنظر"قق:يليماالئاك

إلاليستأنهاقطعأعلم،والحكموالآداب،والسياسات،والمعاملات،والعبادات

نبيآ،)1(.إلالي!بهاالمبعوثوأن،السماويوالوحيالإلهيالوضعمن

نزلتحيث)2(العامبمعناهاشريعتهجوانببعضعنالحديثسبقوقد

السورواماعليها،الرسلاتفقتالتيالمشتركةالكليةبالأصولالمكيةالسور

018.صالحق)ظهار)1(

االأخرىوالدياناتدينهبينالموازنةمنهجإاعتماد:الرسالةهذهمنالرابعالمبحث:انظر)2(

وهنا،الكبرىالإسلاموشعاثرالاعتقاديالجانبعلىهناكركزتوقد792-266ص

شريعته.على
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تعالىقال،والمنهاجالثرعةمنع!محمدبهيختصماويخهاهذا،ففيهاالمدنية

المائدة:أؤضقاصأ"ييعزغةيبهختجقفتاإديهل:والقرآنوالإنجيلالتوراةاهلعن

وهذا،لأهلهوالإنجيل،هلها،التوراةجعلانهالآية)ومعنى:القرطبيقال48،

المتأخرونخصوقدفيها)1(.اختلافلاالتوحيدوالأصل،والعباداتالشرائعفي

بمميزاتالشريعةهذهاللهخصوقد)2(،العمليةبالأحكامأالثريعةامصطلح

يلي:ماالمميزاتتلكومنربها،،ذنحينكلكلهائؤتيجعلهاعظيمة

وشمولها:الشريعةكمالى

آقؤتمو(خشؤلاتخ!ثؤممئم؟ييكئ!قلآينكقرو(أثدينت!ى.اجمؤتم.10تعالىقال

3،.:التائدةأ0،0ديم!.آلإتمتتملك!ؤزيخيثيقتيئغقبهغؤآتمتثدينيهغتكثمآكضتث

يقربشريفآنبويأحديثآولكن،الترسعمنشيئآتقتضيالخصيصةوهذه

بليغ؟بتشبيهالموضوعهذافيتقالأنيمكنالتيكلهاالمقاصد

الأنبياءومثلمثلي)إن:قال!اللهرسولأنعنهاللهرضيهريرةأبيفعن

فجعل،زاويةمنتبنةموضعإلا،وأجمقهفأحسنهبيتأبنىرجلكمثل؟قبليمن

ائيبنة،فأنا:قال؟اللبنةهذهؤ!عتهلأ:ويقولن،لهويعجبونبهيطوفونالناس

")3(.النبيينخاتموأنا

ببيتالناسإرشادمنإليهبعثواوماالأنبياءشبه)فكأنهحجر:ابنقال

وفي...البيتذلكصلاحيتمبهموضعمنهوبقي،بنيانهورفع،قواعدهأسست

بهوأكمل،المرصلينبهختمالفهوأن،النبيينسائرعلىالنبيئقضل...:الحديث

،)4(.الدينشرائع

عليه:يدلفمماشمولهاوأماكمالها،حيثمنهذا

يستهزئونوهم-عنهالثهرضيالفارسيلسلمانقالواالمشركينبعضأن

أمرنا،إأجل:قال)5(؟!الجراءةحتىشيءكليعلمكمصاحبكمارى)إني-:به

.6121/القرطبيتفير)1(

91.134/تيميةابنالإسلامثيئفتاوىمجموع:انظر)2(

3535.ح955-6/558النبيينخاتمباب،المنافبكتاب،صحيحهفيالبخاريرواه)3(

.6955/الفغ)4(

،.التخلي"آدابالحاجةقضاءآدابالخاءبكسر)5(
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ليسأحجار،ثلالةبدوننكتفيولابأيماننا،نستنجيولا،القبلةنستقبللاأن

عظمإ)1(.ولارجيعفيها

أجل،:أبقولهعنهاللهرضيسلمان"ومراد:للحديثشرحهفيالنوويقال

علمناف!نهالقائلأيهاذكرتالتيالخراءةحتىديننافيإليهنحتاجماكلعفمناأنه

()2(أعلمواللهوكذاكذاعنفنهانااتها؟آ

الباهرةالجكممنسؤالهمعلىالجوابفيماالمستهزئالساثلعلمولو

بهارادواالذيالحديثهذاففيسألوا،لمالمجفالرسولتعاليمفضلئظهرالتي

يلي:ماوالأحكامالجكممنالإسلامعنالطعن

بماكبيرةعنايةهذاوفي،والتخليالحاجةقضاءآداقيالإسلامئغفللم-ا

حياتهجوانبفيمصالحهراعىحيث،شؤونهسائرفيالعبدحاليصلح

مصالحأولىقدأنهشكفلاالأمربهذااعتنىقدالدينهذاكانلىاذا،المختلفة

الكافية.العنايةالكبرىالعباد

صلواتهمفيجميعأالمسلمينتوجهموضعهيالتيالمبلةاحترام-2

.العباداتمنوغيرهاودعائهموحجهم

يخلوولاصلواتها،فيالقبلةإلىتتوجهفهي؟الملائكةمعالأدب-3

ابنمنهيتاذىمماتتأذىوالملائكةمعها،الأدبعدممنومستدبرهاالقبلةمشقبل

والمبنيةالمغلقةالأماكنفيواستدبارهاالقبلةاستقبالفيئعفىولذلك،آدم

.غيرهفييعفىلاماكالمراحيض

تنجيسه.يجوزفلاللجنطعائموالعظم،الجنمعالأدب-4

بعدالتنظيففيالعظماستخدامتحريمإلىالإشارةففي،الطعاماحترام-5

كلها.المطعوماتاستعمالتحريمعلىتنبية؟الحاجةقضاء

الحاجة.قضاءبعدالإنساننظافةمراعاة-6

جعلفقد،الاستعمالفيوالشمالاليمينبينالتفريقفيالنظاممراعاة-7

صححفيالألبانيوذكره316،حالاستنجاءبابوسننها،الطهارةكتاب،ماجهابنرواه)1(

2.هخه1/57ماجهابنسنن

لورودماجهابنسننفياللفظهذااخترتولكني،الصحيحفيمسلمرواهوالحديث

فيها.الحديثسبب

1/154مسلمشرح)2(
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الله!رسولكانعاموبشكل،النجاسةلإزالةوالشمال،للاكلاليمينالإسلام

الطيبة+الأموريخصمماكلهشأنهفيالتيامنيحب

نفسهالمرءيؤذقيأنيجوزفلا)1(وسلامتهالإنسانصحةمراعاة-8

النجسة.الحيوانفضلاتباستعمال

تحريمعلىتنبيهالحيوانفضلاتاستخدامتحريمإلىالإشارةوفي-9

لضررها.كلهاالنجاساتاستخدام

لدوابعل!الحيوانفضلاتوهوالرجيعإذ؟الجندوابمراعاة-01

الجن.

ماكلإلىيتنبهأنالبشرمقدورفيكانهل:نقولالجكمهذهذكروبعد

المستهزئذلكبخلديدوركانوهل؟؟،هامةآدابمنالحديثهذاعليهاشتمل

مخاطرمنتركهاعلىيترتبوما،التخليآدابتتضمنهاالتيالعظيمةالأمورهذه

يتنبأأنلبشريمكنفهلشيئآ.الإسلامنعمةخرممنعنهايعلملاوالتي؟؟جسيمة

السماء.منبوحيإلاوالفوائدوالجكمالأحكاممنالحديثهذاحملهبما

من،الفقهكتبفيواحدفصلمنفقهيةمسائلعلىاشتملالحديثوهذا

مثاتفيهالعباداتوقسم،العباداتقسمتحتداخلواحدكتابفيواحد،باب

يدخلالتيالأقساممنوغيرهاالمعاملاتقسموهناك،الأبوابوعشراتالمسائل

شرغيتضمنهاالتيالمسائلآلافعلىيشتملبابوكل،الأبوابمئاتتحتها

جمين.المصطفى

أوسع"إنها:الألوسيقالوشمولها-لمجفاللهرسولمحمدشريعةسعةوعن

يحلمالهموبينت،العباداتمنكلفوهماجميعللأمةأوضحتفإنها؟الشرائع

مناكحعقودمنويمتنعيجوزماوفضلت،ومحظوراتمباحاتمنولحرم

ماديأالمتقدمةالبلدانفيحتىهذايومناإلىكلهاالحالميةالصحةوزاراتتسطعلم)1(

الصحةعلىالمحافظةوسائلبالتزامالناستقنعأن-الغربكبلاد-معنريأالمتخلفة

فحرمأسبابها!الحكيمالشارعقطعوالتي،الخطيرةالأمراضفيتقعلالكيوالنظافة

اخرىجهةمنوأمر،جهةمنهذا...الراكدةالمياهفيالحاجةوقضاء،واللواطالزنا،

الأظافر،وتقليم،الإبطونتفوالاستحداد،،والختان،والسواكوالوضوء،،بالاغتسال

هوالهامةالأمورتلكلفحلالإسلامفيوالدافع.عجيببنظام...الشاربوقص

بالتبع.الصحيةالفوائدتأتيثمومن،الشارعلقولالاستجابة
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لهذهومواريثهممعاملاتهممنكثيرفيالمللسائزاحتاجتحتى،ومعاملات

الحوادثعلىتدلأصولأفيهاإنثم...شريعتهمإلىهيتحتجولمالشريعة

قواعدفيمحصورةسعتهاعلىوهي...المهملةالأحكاممنهاوتستنبط،الضقققة

وهي:...يسيرة

بالث!ك(،يزوللا"اليقين-

بضررأ،لايزال"الضرر-

التيسيرإ،تجلبإالمشقة-

ا.محكمةالعادة9-

الكتبفيمذكورالقواعدهذهفيالفرعيةالمسائلجميعاندراجأنوبيان

من:فيهامامعهذا،الشريعةأحكامعلىالمشتملة،المفصلة

واليسر،السهولة-

،الحرجوعدم-

،)1(.النعمةهذهعلىدثهفالحمدكنهارها،ليلهاالتيالبيضاءالحنيفيةفهي

:الإسلامشريعةفيالعبادةطريقوضوح

فيهخضوعلا،السمحةالحنيفيةدين،الفطرةدينالإسلاملأنوذلك

بابإنحيثواسطةدونمنلربهالعبديتوجهأنمنيعوقعائقولا،لمخلوق

الذينهؤلاء؟والقبوريينوالدجالينالمبتدعينأمامموصدالعباداتفيالابتداع

بالدعاءلربهالعبديتوجهأنالإسلامدينفيفيكفي،وربهمالعبادبينيخولون

وسائربالدعاءلربهالعبديتوجهأنالإسلامدينفيفيكفي،وربهمالعباداتوسائر

أذعوفيزتجم)وقالمتعالىقال،العبادةلتصحبمخلوقتعلقأيدونالعبادات

أغافر:!!ذايخقىمتجهنمسمحذضلونجماذيئعنيممتتكرونآئذليئإتالتئآشتجت

،!ثتذ(زيي!بححادهيئثئركصيثاؤلاغتلأققتغتلقىت!لقاتزجؤأكأن)قق06،

011،.:الكهفأ

محفوظة:الشريعة

القرآنأندامفماالمصادر،محفوظةأنها؟شريعته!هاستمرارأسبابمن

16.ل-مخطوط-الألوسيشكريمحمود،الحقليةالدلائل)1(
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ليل!تأألركزترتتانخنأإئا:تعالىقال،محفوظةفالشريعة،محفوظانوالسنة

9،.الججر:أ"!لخفنون

لبثتفماالإصلاحبصيحاتصرخمصلحمنأفكمدراز:محمدد.قال

عفت،ثمالتاريخفيتامتمدينةمنوكم،الرياحأدراجذهبتانأصواته

...بدلأوانتقصأوفقدكتابمنوكم،فتلنبيمنوكمآثارها،ودرست

،الإسلاملدولةالأعداءتنكرمرةوكم...الحفظبهذاكفيلمنإذنبدفلا

علىمنهمأممأوأكرهوا،القتلفيهمفأثخنوا،المسلمينعلىالفجاروتسلط

منهالقليليكفيكانماوصعواالمساجد،وهدموا،الكتبوأحرقواالكفر،

فيفبقي؟تحرسهالعنايةأنلولا،قبلهبالكتبئعلكمابعضآأوكلآالقرآنلضياع

منكم...بل...وأحكامهآياتهحافظآ،وأعلامهراياتهرافعأالمعامعهذهوسط

وصد،القرآنهذالمحوعامكلفيئنفقوالفضةالذهبمنالمقنطرةالقناطير

وراءمنأهلهايظفرلاثموالإغراء،والخداعوالبهتانبالتضليلالإسلامعنالناس

ألت!سبيل!عنيض!ذوأآئؤتهزكقونكترو!أثدبأإن:تعالىاللهتالبماإلاذلك

ئحث!ووئتجهئصإذكزؤاؤالدينيفبولنىثتمحت!زلخصيزتكوتثئمتصتييفوتقا

36،.:الأنقال1!

نأوالأرضالسمواتيمسكالذيهويزولأنئفسكهالذيبأنذلك

الله:بأنذلكتزولآ.

آلمثرءنكيرؤثؤء!!آلذيهقغلىلظهريؤوديقاآقذىزسئولأآزمملألذىإئؤ

لا،ظاهرآوسيبقىفظهر،،نورهومتم،أمرهبالغوالله..9،.:الضفأأ!

()1(.اللهأمريأتيحتىخالفهمنيضره

هيإذ،بالشريعةالتلاعبيمكنلاوبالتاليبمصادرها،التلاعبيمكنفلا

ولاتبديلالغراءالشريعةإلىيتطرقانيمكنولا،المحفوظالوحيمنمستقذة

اضمحلتإنماقبلهمنشرائع)ف!ن:الألوسيقالغيرها،إلىتطرقكماتغيير

بالمقاصدالبشرمقاصدواختلاط،والتبديلالتحريفمنكتتهااعترىلماوابحرت

الحقبينالتمييزلعدمبنصوصهاالعملوتركبها،الوثوقسقوطالمستوجبةالإلهية

بلمعجزةكانتلماف!نها،المحمديةالشريعةبخلاف،بالكليةفافملت،والباطل

.44-43ص-باختصار-المظيمالنبأ(1)
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منالإلهيةمقاصدهاوخفظتغيزها،شيةيداخلهاأنامتنع؟ودليلمعجزةأعظم

،)1(.السماويةالنجومأشرقتماانوارهااستقامتوبذلك،البشريةالمقاصد

مافيحرممح!الرسولشريعةمنشيئآيغيرأنالمسلمينمنلأحديجوزولا

.حرمماويحلل،أحل

أشرعفذاك،وأفضلكملجمروأحمدفدين9:تيميةاببنالإسلامشيخقال

وهذامقهور،مغلوبوذلك،ئبدللمفاضلوهذا،مبذلمفضول،الكتابأهل

منصورأ)2(مؤيد

يقيدونواليهود،يريدونكماويضرعونويحرمونفيحللونالكنيسةرجالأما

الحدودبعضوعطلواشزغهشيئأينسخأنسبحانهلهيجؤزونفلاوشرغهاللهإرادة

اللهفشدددينهممنأصللهاليسبتشديداتأنفسهمعلىوشددوا،الزانيكرجم

بسبببالكليةاضمحلحتى،السلامعليهالمسيحدينبدلوافقدالنصارىوأما،عليهم

الحدثمنوالطهارةالختانوتركوا،الخنزيرفاستحلوا؟فيهغيرهودخولالتحريف

نأعلىيدلمماالطهارةغايةفيالمسيحوكان،بالنجاساتوتعبدوا،والخبث

بمحمد!العالمينربكملهالذينالمسلميندينبخلاف.احدثتقدشريعتهم

تحتاجفلا،الأمينرسوئهوبفغه،المبينالمحفوظالكتابعليهوأنزل،النبيينخاتم

.!بهبعثالذيالدينيفقهلمنتحتاجدانما،دينهفيشئآليزيدبعدهلأحدأمئه

الشريعة:يسر

يرفيؤثبهنحرحيقعيحملتخثلألتةئيريذ)...ما:تعالىقال

6،.:القائدةأ!،تشكللمىلقق!خغثنكغيفضت!ؤفتخيئطفزكغ

)إباب:صحيحهمنالإلمانكتابفي-اللهرحمه-البخاريالإمامقال

روىأثمال!فحة،،الحنيفيةالثهإلىالدين)أحب!النبيئوقوليسر،الدين

ابسندهحديثآ

الدينئشادولنيسز،الدينةإنلمج!:النبيئعناللهرضيهريرةأبيعن

.()3(!...وأبشروايىبواوقاوافسذد،غلبهلا!أحذ

.8ل-مخطوط-الألوسيشكريمحمود،العقليةالدلاثل)1(

.5401/الصحيحالجواب)2(

93.ح1/39يسيرالدينباب،الإيمانكتاب،البخاريصحيح)3(
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الدينشميأويسر،ذوالإسلامدين"أي:الحديثشرحفيحجرأبنقال

كانالذيالإصزالأمةهذهعنرفحاللهلأن،قبلهالأديانإلىبالنسبةمبالغةيسرأ

هذهوتوبة،أنفسهمبقتلكانتتوبتهمان:لهالأمثلةأوضحومن،قبلهممنعلى

،والندموالعزمبالإقلاعالأمة

...اللهإلىأحبفهوسهلآسمحأمنهاكانماأي..(.الدين)أحبقوله

حنيفآإبراهيموسمي...إبراهيمملةوالحنيفية،الحنيفيةاللهالىالأديانوأحب

لقوله،السهولةعلىمبنيةأنهاأي،السهلةوالسمحة،الحقإلىالباطلعنلميله

الخبئ:أإترييص"أبيكتمتقةخرخيقآلدجمبنيغقيهرجحل.وما.أ.:تعالى

...،78

وانقطععجزإلاالرفقويتركالدينيةالأعمالفيأحديتعمقلا:والمعنى

المنير:ابنقال.فيغلب

كلأنقبلناالناسورأىرأينافقد،النبوةأعلاممنعلمالحديثهذافي

ينقطع.الدينفيمتنطع

ولاإفراطغيرمنالصوابوهوالسداد،الزمواأي)فسددوا(قوله

...تفريط

منه،يقرببمافاعملوابا!ملالعملتشطيعوالمإنأي)وقاربوا(قوله

بهالمبشروأنجهم...قلصانالدائمالعملعلىبالثوابأي)وأبشروا(قوله

ثلاثآ)2(.أالمتنطعونأهلك!:وقالوتفخيمآأ)1(.لهتعظيمآ

يأالذنجة،منوضيءوالزؤحةبالغذوة"واستحينوا:الحديثوبقية6.49/الباريفتح)1(

ببحضعليهاوالاستعانة،المنشطةالأوقاتفيب!يقاعهاالعبادةمداومةعلىاستعينوا

النهار،أولمنجزء:ومنها.العبادةعلىومقبلة،منشرحةالنفقفيهاتكونالتيالأوتات

لأنب)الزؤحة،،إليهالمشماروهوالنهار؟آخرفيمئلهووقتب)الغدوة،،إليهالمشاروهو

الحديثفيإليهوالمشار؟الليلمنوشيء،والرواحالغدومنالمزةوالروحةالغدوة

الدنياأنالاستعارةوحسن،تطيقلامانفتهيحئلولاائر،فيمائقضرفلا.بهالذلجة،

البدنفيهايكونماأروحبخصوصهاالأوقاثهذهوأنالآخرةإلىنقلةدارالحقيقةفي

رجبلابن،الدلجةسيرفيوالمحخة،السابقالمصدر:فيالحديثشرحانظر.للعبادة

51.ص

4.2555/المتنطعونهلكباب،الحلمكثاب،صحبحهفيمسلمرواه)2(
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والغلو،والتنازع،التعمقمنئكزه:"باب:الثهرحمهالبخاريالإماموقال

تقولوأؤ،صئنحخيئلغثوألآآ!تنى)تأئل:تعالىلقوله؟والبدعالدينفي

171()1(.الئساء:أ،آنىإلأألترغل

.الصيامفياليرصالعنكتالنبيئنهيئ-اللهرحمه-البخاريروىثم

وهي:ببعضهاالأربعةالأمورقزنأنهالبخاريالإمامفقهومن

منبينهالماوذلك،التنازع-4.البدع-3.التعمق-2الدينفيالغلو-ا

أدىالذيالتعمقأوالغلوأوالتشددالأديانفسادأسبابمنوكان،وثيقةعلاقة

والتازع.،الابتداعإلى

علىشذدوأقومآف!ن،عليكماللهفيشددأنفسكمعلىتشذدوا!لاب!:وقال

ابتدعوهارهبانية؟والدياراتالصوامعفيبقاياهمفتلك،عليهماللهفشددأنفسهم

أ)3(.عليهمكتبناهاما

علىبالزيادةوذلك؟الدينفيالتشديدعنالنبيئفنهى9:القيمابنوقال

إما.عليطاللهلتشديدالسببهونفسهعلىالمرءتشديدأنوأخبر،المشروع

فيلزمه،الئقيلبالنذرنفسهعلىيشددكما:بالشرعفالتشديد"بالشرع!.أو"بالقدرأ

عليهمفشددأنفميمهمعلىشددوافإنهمالوسواسأهلكفعل:وبالقدر،بهالوفاء

لهم")3(.لازمةصفةوصارذلكاستحكمحتىالقدر

حزئتاو(هاآلؤييئفنإفمظز:أنفسهمظلمواالذيناليهودشأنفيتعالىقال

غةنهواوقذألرتبرأوآضذيئم!كمثراأدت!ئشيليعنويص!ننهئمكمأطتظيتئبغقيخ

-165الئساء:أ!،آليم!عذابميئهتملفبهميىينوآغتذتابأثطلىآلتأس!آتؤذوآيمهخ

.)161

الطيباتبعضتحريمفيسببأاليهودعليهالذيوالظلموالتعديالتقيوكان

وأتغنرآئبقروينىنمفرذى!لخزشاكا؟وأآللأليئ)ؤغل:تعالىقالعليهم

ذلذبقظغأختطماآؤآل!الثأآوخمهورهمآحملتماالأشصومهتآغثتيئخرتنا

146،.:الأنغامأ!!ثمئينونقىإتابفيهئمتجرئتهص

13.275/،والسنةبالكتابالاعتصامكتاب،البخاريص!ح)1(

عنه.وسكت،4094حالحسدباب،الأدبكتاب،سننهفيداوتأبورواه)2(

1.131/الث!يطانمصايدمناللهفانإغاثة)3(
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اللهيسرونعمةالعباد،بهاالثهرحمرحمة!محمدالرسولبعثةوكانت

قكثؤتاعدونلأالدىأفيئئألتيئآترمموذتتبعوتإالديئ:تعالىقال،عليهم

تفزؤلمجلىألشجيرغنؤتثهمفئمبألتقزونيتأئزئمؤالإمجيل!ألتوزسزنيجمنذئتم

خمييضكأنتتآقيؤالأغقبنإضزممئمغئثخؤت!مغآتختبتغقئهزؤئخترمألاليتئئ

أتم!لونفغأؤلهذققدأننرلىأتلأى-ألثوزؤأتتفواؤنصزوؤغززولمحهةاقؤأقآلدييئ

.،571:الأعزات1،!

إيييد:تعالىفقالعليها،القرآنأكدالتيالصفاتمنللشريعةاليسروصفة

185(.:التقزةأأنئ!تز"ب!ئمئييذؤلآآليشربضئمآدتة

صا!إوكنةتعالىقالوالمسافر،للمريضبالإفطارالرخصةمعرضفي

بضئمبئربذؤ،آنبئشز*ل!ئمألتةئربدأخرأشمايريققيذ:تمقيخآؤقيلبئا

.(185؟التقزةأالف!تر،

حصلتف!ن،رضوانهإلىالموصلةالطريقعبادةعلىييسرأنسبحانهيريد

لخثلأدتةييريذإما:تعالىقالالتكليفخففالحرجأوالعوارضبعض

6،.:القائدةأحزح،يقغقئحم

وأالوضرءفيالماءاستعماليستطعلممنمعرضفيالآيةهذهجاءتوقد

بالماءوالاغتسالالوضوءفرضأنالآيةنهايةفيوبين،التيممإلىفينتقلالاعشال

آلض!لؤشإلمفضئضإذاةاتنواآلدينىأيكآ!اعلينا:الثهنعممنوتلكالعبد،لتطهير

تىانآنكضترإلىؤأزصقنمبزوسيكئمؤأتتمئخواأقراييئإلىؤآئدتتمؤضتكغقآغميمفوأ

آؤآنضإل!ينينغآضدجماآؤس!فبرغكتقض!+%ؤكئتمقىانقآظفروأجئحاكئتغ

مايئةؤآيزيكئمبؤلجويئمقأتس!خواظئب!ص!ييهاقتتتفوأماصتجدو(قلتمآلتسمآقت!ئغ

غقنكغيضتتبماترلئيغيئطهزكغئرفيؤتيهنحزحيقغقيميتخثذئيرلذألتة

6،.:الضائدةأ"!قئئكرلمئلضثحتم

إليه.يدعووكانالتيسير،جم!هديهمنوكان

"وكانتعسرواا،ولا"يسروا:اللهالنبيئقول)"باب:اللهرحمهالبخاريقال

..أ.الناسعلى،والتسزيالتخفيفيحب

اللهرضيجبلبنومعاذالأشعريموسىابا-حبحاللهرسولبعثولما-

0،01وتطاوعا.تنفرا،ولاوبشراتع!را،ولاإيسرالهما:قالاليمنإلىعنهما

تنفروا!ولاوسكنواتعسروا،ولاأيسروا:ع!هالنبيئقال:قالأنسوعن-
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أمرينبين!اللهرسولخيرما5:قالتأنهاعنهااللهرضيعائشةوعن-

وما.منهالناسأبعدكانإثمأكانف!نإثمآ،يكنلمماأيسزهما،أخذإلاقط

لثه،.بهافيئتقم،الثهحرمةتنتهكأنإلا،قطشيءفيلنفسه!اللهرسولانتقم

عنهنضبقدبالأهوازنهرشاطئعلى)كنا:قالقيسبنالأزرقوعن-

،الفرسفانطلقت،فرسهوخئىفصلى،فرسعلىالأسلميبرزةابوفجاءالماء،

لهرجلوفينا،صلاتهفقضىجاءثمفأخذها،أدركهاحتىوتبعهاصلاتهفتزك

ابوأفاقبل،فرسأجلمنصلاتهتركالشيخهذاإلىانظروا:يقولفأقبلراي)1(

صص!،اللهرسولفارقتمنذأحدعئفنيما:فقالعنه،الثهرضيالأسلميبرزة

أنهوذكر،الليلإلىأهلىآقيلموتركتصليتفلومترافيمنزليإن:وقال

".تيسيرهمنفرأىلمجنحالنبيئصحب

رصوللهمفقال،بهليقعواالناصإليهفثارالمسجدفيبالأعرابيآأن5-

بعثتمفإنماماءمن-شخلأأو-ماءمنذنوبأبولهعلىوأهريقواذعوه!الله

ئعسرين،()2(.ئبعثواولممي!يرين

العبادةفيالقصدومجاوزةالغلوأنالأحاديثهذهأوفي:حجرابنوقال

وأين،معهالمواظبةأمكنتماذلكجميعمنالمحمودوأن،مذموموغيرها

()3(.المهلكاتمنوغيرهالعجبصاحئه

هوالرئيسيةإسلامهأسبابأحدأن)4(الأورشليميشموئيلبنإسرائيلوذكر

منالتيالحكمةلأنأوتشديداتمنعليهادخللمااليهودبشريعةالعملتعذر

يا)اعلموا:قومهيخاطبوهوفقال،تصرمتقدالآصاربعضفرضتأجلها

النبيئهذاأتبعأنذلكبعدحملنيالذيأناخبركمأنيجنسيوبنيأقربائي

مصركلفيأبيهمبكرةعلىاليهودجماعةاننظرتكونيمن!محمدأالجليل

فيهوالتنوين،الخوارجرأيبالرأيالمرادوان..اسمهعلىأقفالم:حجرابنقال)1(

01/526.الفنحللتحقبر"

إلى6124منح525،-01524/الأدبكتاب،صحيحهفيالبخارفيكفهارواها)2!

.6128

01/526.الفتع)3(

انظر:لهترجمةعلى،طويلةالوهاباعبدالمحققيحثرلمكماترجمةعلىلهأعثرلم)4(

.3دعائى6ص،اليهوديةالديانةب!بطالالسبعيةهالرسالةالكتابمقدمة
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لكون،اللازمةبأحكامهاعاملونولا،التوراةشريعةبغيرعائشونوهمومكان

وهي،وتلاشتبالطبععنهمتصزمتوتد،ممتنعبللا،ممكنغيربهاالعمل

فقط.بالورقباقية

معلومةأزمنةإلىاستخدمهاقدوتعالىسبحانهاللهأنذلكمنويظهر

علىوالبرهانوتبديلها،بانقضائهاراضإنهبللابخلودها،راضغير،محدودة

01)1(0.والأولياتوالحدسياتوالتجريباتوالمتواتراتالمشاهداتمنذلك

التطهيروامتناع،اليهوديةبالشريعةالعملامتناغرسالتهآخرفيبينأنبعدثم

الردفيقررهماعلىأسبائهابادتقدبطقوسمتعلقةعندهمالتوبةلأنالخطايامن

وممتنعالوصايا،بكاملالعملممكنغيركانإذا:وقلتنفسيحدثتةثم:قال

لاومن،بالوجهينمربوطةهيالتوراةوديانةمخالفتها،تحتللواقعالتطهيرأيضآ

الشريعةأيأبناهاالذيأنأدركتهنامن...دينبغيركالذيفهوبهمايعمل

وهم،يفعلعمائسأللاواحذ،بحكمتهقذمهاالذيهو،بحكمته،اليهودية

.إ)2(يسألون

السليماني،بالهيكلغلقتقداليهوديةالشريعةأعمالأنالمؤلفبينوقد

برهانفهوالوجود؟منوزالا،المذبحوهدم،الهيكلخربوقدأما،والمذبح

العباداتاداءيمتنعإذكلهاالديانةوبطلاناليهوديةالشريعةنبسخعلىواضح

بوجودهما)3(.إلا-شرعهمفي-والتطهيرات

:!شريعتهتوسط-

ؤيكؤنألئا!سخشهدآةل!ولؤأوسظاأئةجصتتبهغ)ؤكدلك:تعالىقال

اللهإلىالأمورأححث؟والاعتدال143،والتوسطتالتقزةأشمهيدأ!لخيتمآلرشئولى

:فقالبالوسطالأمةوص!اللهرحمهعفلحينما،الطبرىذلكذكركما،تعالى

فلا،الدينفيلتوسطهم؟وسطبأنهموصقهمإنمابكزةتعالىاللهأن"وأرى

.قالوهماعيسىفيوقولهم،بالترهبغلواالذينالنصارىغلو؟فيهغلؤأهلهم

دعتهالتيالأصبابلأن:سبعيةوسماها28.صاليهوديةالديانةب!بطالالسبعيةالرسالة)1(

.المذكورةرسالتهفيبينهاأسبابسبعةالإسلامفيللدخول

61.-06صالسابقالمصدر)2(

92.صالسابقالمصدر)3(
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وكذبوا،أنبياةهموقتلوا،اللهكلاتمبذلواالذيناليهودتقصير؟تقصيرأهلهمولا

أحصثكانإذبذلكاللهفوصفهم،فيهواعتداليتوس!أهلولكنهم،ربهمعلى

أؤشطهاأ)1(اللهإلىالأمور

،العدلأتاموالأنهم،وعدولهمالناسخيار:الوسطبالأمةوالمقصود

خيركانولذلكوالجفاء)2(.الغلوأمتافيهوقعتفيمايقعواولم،الظلمواجتنبوا

تقهبؤآلدينآق!زئ!ولىأئخضد:تعالىبقولهموصوفيننهجهمعلىسارومنالقرون

القتح:أؤيىضؤنا،أدت!ين!صلايثغو!عمتاائهعاترلهخئئتهتمرخآةآلقايىقئ9فيذة

علىاشداءوأمته،القتالأيأ؟الملحمةوأنبي!الرحمة!نبي-لمجب!اللهورسول

كانمنبخلاف،الكافرينعلىأعزة،المؤمنينعلىأذلة،بينهمرحماءالكفار

لابمارسولجاءهمكلمامستكبرآ؟بلالمؤمنينعلىعزيزآأو،للطاثفتينذليلآ

فريقأ)3(.وقتلوافريقأ،كذبواأنفسهمتهوى

آتمؤيينقئآشتةوئحئوتةئخهئمبؤ:ألتةيخيئإف!تؤف:يحبهمفيمنتعالىوقال

54،.:الضائدةأا!ي!بن!غلأجمرؤ

أحوالهوجدتماالبقاءبطولالأديانأحق"إن:العامريالحسنأبرقال

معادهفيحالهبهيصلحماالطبائعذويمنكلليجد،واللينالشدةبينمتوسطة

وآخرته.دنياهخيرمنهلهويستجمع،ومعاشه

الحرثبهلاكيعودمثالعلىأسسبل،الصفةهذهعلىيوجدلمدينوكل

فاضلآ.دينأيسمىأنالمحالفمن،والنسل

فيوالانفراد،المناكحهجرانمنالنصارىرهابينبهتمسكمامثلوذلك

.الرزقالطيباتوترك،الصوامع

والخصاءالوجاءعلىالأنفسحملمنالمجوس،أالثنويةيتعاطاهوما

،والقدس،والراحةوالطهر،،الصدق:عندهمهيالتيالخمسةالأصولوملازمة

.العمارةحركاتمنغيرهادونوالمسكنة

.26/الطبريتفمير()1

6/26.الباريوفنح،1091/كثيرابنوتفسير،السابقالمصدر:انظر)2(

5/238.تيميةابنالإسلاملشيخالصحيحالجواب:انظر)3(
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منوالترديالماء،فيوتغريقهاالإجساد،إحراقمنالهندنساكانتهجهوما

...لماهلاكها،الجبال

صنعةعلمهملماالأنفسإهلاكعلىحملهمبعبادهأرادتعالىاللهأنولو

الحر")!(.تقيهمسرابيللهمجعلولما،بأسهممنلتحصنهملهملبوس

مااجتنابفيوبالغوا،بغيهمبسببالطيباتمنكثيراليهودعلىخزموتد

وكانوايساكنونها،ولايؤاكلونهافلاالحاثضأقصواأنهمحتى،النجاساتمنليس

الآصار،منذلككيرإلىموضعهائقرضبل،الثربمنالنجاسةإزالةيرونلا

عليهم.كانتالتيوالأغلال

متلبشنويصلوننجسآ،ولاحرامآ،شيئأيرونلافعامتهم؟الصارىوأما

ولحم،والميتة،الدم:الخبائثويأكلون،النجاساتوحمل،والحدث،بالجنابة

أهواؤهم.كرهتهماعندهموالحرام،انف!هماشتهتهماعندهمفالحلالالخنزير،

عليهموحرمالطيباتلهمفأحل؟ب!ذنهالحقإلىآمنواالذينالثهوهدى

قبلهم.منإسرائيلبنيعلىكانتالتيوالأغلالالآصارعنهموازال،الخبائث

وفضل:عدلشريعةص!شريعته

وشريعة،فقطعدلشريعة،ثلاثةأالشرائع؟تيميةابنالإسلامشيخقال

العدلفئوجبالفضلإلىوتندب،والفضلالعدلتجمعوشريعة،فقطفضل

()2(.الثلاثالشرائعأكملوهذه،الفضلإلىوتندب

يسلبمنأو،موسىشريعةمنالفضليسلبمنعلىالإسلامشيخونبه

ذكرإإن:يقالقدلكنالمرسلينبشريعةغضاضةفيهفهذاعيسىشريعةمنالعدل

علىبينهماجمعوالقرآنأكثر،الإنجيلفيالفضلوذكركثر،التوراةفيالعدل

،)3(الكمالغاية

بالحق،القولإلاالنصارىعلىالرديحصلمهفلماللهرحمهإنصافهمنوهذا

محمد!شريعةالكاملةالثريعةأنعلىالقرآنمنبديعةامئلةاللهرحمهذكرثم

ومنها:،وجهأجملعلىوالفضلالعدلبينجمعتالتيهي

137.صالاسلامبناقبالإعلام)1(

5/58.الصحيحالجواب)2(

5/95.السابقالمصدر)3(
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عدلفهذا."..مهلمحوقئترمابيثليفعايبرأعاقتتر)!سلن:تعالىقال-ا

فضل.وهذا126،:التحلأ!،للقئتلبهدضئرتهؤضئزتمأؤلبن

عدلفهذا04،:الشورى0011.يلهأم!ئئةستنثزإؤجر3ؤأ:تعالىقال-2

فضل.وهذا04،:الشورىأ."..ألئزقئ-حر/ؤضقحعفا.فمن.).

تثمذئ.فمن.).عدلفهذا45،:الضائدةأ001.قطصمامىإوآئحرو!-3

فضل)1(.وهذا45،:التائدةألموأ!فاؤقهوبوء

بتركالناسألزمتقدالإنجيلشريعةأنزعممنعلىالإسلامشيخورد

حكمليسهذاأناللهرحمهوبين،الظالممنالمظلومينتصفلاوأن،حقوقهم

منيقتصلالأنمقتولوليئكلأمرناأولو:وقال،الكنيسةحكمبلالمسيح

ينتصفلاأنومضروبمثشوموكل،غريمهيطالبلاأنذينصاحبوكلالقاتل

وفسدتالضعفاءالأقوياةوظقم،فيجرهمزاجرللظالمينيكنلمظالمهمن

الأزفتقصصذتيسفمنىئثضمئصآلئاسىألئودقغ)ؤثؤلا:تعالىتال،الأرض

251،.:التقزةأ!،الكقيبئكأفيف!ل!ذوأدتةؤلمخهن

إلىالناستذبمنذلكمعبدولا،بالعدلالحكميتضمنشرعمنبدفلا

...الإسلامشريعةوهذه،بالفضلوالأخذالعفو

الظالبمعنالعفوالمظلومعلىأوجبال!ملامعليهالمسيحإن:قيلولو

كليكونأنهذامنلزمعنهيع!لم)نوالعقابوالذمالوعيديستحقأنهبمعنى

...والعقابللذممستحقآظالمآالظالممنانتصفمن

ستئتزأوجرصءؤأ:فقالالعدلشرعحيثوأفضلهوأعدلهاللهكلامأحسنوما

04،:الثتورىأثتئأ"ستة

مجمهالاإت!أدت!ظبختجرلمؤأضقحعفآ.فمن.).:فقالالفضلالىوندب

علىلوملاأنهذكرالعفوإلىندتولما04(،:الثتورىأ!،آلبايين

:فقالفرضقالعفوأنيظنلئلا،الفتتصف

بين41،ثم:الثنورىأ!!مصيل!ينغقهمماف!ؤثبهكجمفي!تضذأتصحر)ؤلتز

الظالمين:علىيكونالسبيلأن

غذاثتئزأؤثبنفآل!يغئرالأزضيفيليئبؤنآثامىئظيئونأثدفيغلىألئبيلى)إئضا

61.-506/الجواب:انظر)1(
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إلىذلكمعندبهم،السبيلعنهمرفعلماثم42،،:الشورىأ!،أليص

،!آلأمؤرعرفيقيقذلذلنؤغفرصمتز)ؤثتن:فقالوالعفو،الصبر

43،.:الشورىأ

والعفو،والغفرالصبر،فييرغب،وأجمله،وأحكمه،شرعأحسنفهذا

العاقبة،وحميدوالمحاسن،الفضائلمنفيهماويذكر،الترغيببغاية،والإصلاح

سبيلولاعليهحرجلاأنهويبين،والعذلالملامظلمهممنالمتتصفعنويرفع

ظلمإ)1(مابعدانتصرإذا

واللين:الشدةبينيتتووشريعتهجمعفيوقال

اللين،عليهايغلبالإنجيلوشريعة،الشدةعليهاتغلبالتوراةشريعة)إن

كانتإسرائيلبنيأنوالسبب..وهذا.هذابينجامعةمعتدلةالقرآنوشريعة

إقائوأوعنهنكلوابالجهادأمروالماولهذا،لهمفرعونلقهرذئتقدنفوسهم

فمائامئهائحرجوافمانممهائحرجو(صتئئذضلثالنواتاجئارينفؤمافهايمولم!+إن

يخيثآذاموأتاآبآيمتذصتهآثنإثاتموتى+وأقالوأ22(:الضائدةأ!،ذيخلوئ

فشرعت..24،.:القائدةأ"!قفدوئئفناإتافقئهلأوزئلفآنتفآذهمت

....أنفسهملتقوىالث!دةلهم

وتجبرواذلكبعدالأحداثفيهمظهرتوأظهرهمإسرائيلبنياللهنصرفلما

،فرعونبآلشبهآوصارواقلوبهموقست

المسئئعنوالعفو،والصفح،باللينالسلامعليهالمسيحاللهفبعث

.والقسوةالجبريةمنفيهكانواماويزيل،اخلاقهمليلينأذاهواحتمال

عنوالنهيبالمعروفالأمرتركواحتى،اللينفيالنصارىهؤلاءفأفرط

الحدود،واقامةبالعدلالناسبيالحكموتركوا،اللهسبيلفيوالجهادالمنكر،

...منفردلنعبادهمولرهب

لاخيارآعدلآأمتهوجعل،العادلةالكاملةبالشريعةمحمدآاللهفبعث

ويلينون،اللهأعداءعلىيشتدونبل،الطرفهذاإلىولاالطرفهذاإلىينحرفون

الانتصاروششعملون،لنفوسهمكانفيماوالصفحالعفووششعملون،اللهلأولياء

اللهمحارمتنتهكأنإلاقطلنفسهينتقملاى!روكان،دئهحقآكانفيماوالعقوبة

باختصار.113-5/401الصحيحالجواب)1(
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وكانأيسرها)1(،اختارإلاأمرينبيناللهرسولخيروما،لتهوينتقمفيغضب

منشريعتهففيالثه)2(،حدودمنحدفييشفعمنجاءهإذاشديدآغضبآيغضب

الشدةمنوفيها،الإنجيلفيممااعظمالأخلاقومكارموالصفحوالعفواللين

غايةهووهذا،التوراةفيمماأعظموالمنافقينالكفارعلىالحد!اقامةوالجهاد

بعضهم:قالولهذ،الكمال

ا)3(بالكمال!محمدوبعث،بالجمالعي!وبعث،بالجلالموسىئعث

شريعةوجدهاالسلامعليهموسىشريعةإلىنظر)من:الألوسيوقال

...الجمالمظهرفيكانفقدالسلامعليهعيسىوأما...قهر

والشدةوالعدلالقوةلتلكالجامعالكمالمظهرفكان!محمدنبيناوأما

والرحمة.اللهفي

لهإيجابأبالعدلشريعئهأتتولذلك،الشمرائعاكمل!محمدفشريعة

موضعفيوباللين،الشدةموضعفيوبالشدةواستحبابآ،لهندبآوبالفضلوفرضآ،

ويحرمه،الظلمفيذكر،موضعهالندىووضع،موضعهالسيفووضع،اللين

طيبكللناوأباح،خبيثكلحرم،إليهويندبوالفضل،بهويأمروالعدل

...ونافع

والشريعةبالعفوحكموبعضها،بالقصاصحكمبعضهاالمتقدمةالشرائعإن

وأن،القاتلمنيقتصأنالمقتوللوليفأجازتالخكمينبينجمعتالمحمدية

منكثيرفيالحالوهكذا،للتقوىأقرببأنهالعفوفيورغبتهيعفو،

إ)4(.الأحكام

معروفيبقلم،شريعةأكملقيشريعته)وجاءت:الإسلامشيخوقال

نهىإلامنكرأنهالعقولتعرفمنكرولا،بهأمرإلامعروفأنهالعقولتعرف

ينةلمليته:فقيلشيءعنينةولم،بهيأمرلمليته:فقيلبشيءيأمرولم،عنه

الخبائثوحرم،غيرهشرعفيخزمكمامنهاشيئآيحرملم؟الطيباتواحل،عنه

فيئذكرفلا،الأممعليهمامحاسنوجمع،غيرهاستحلهكمامنهاشيئأيحللم

0356.حالبخاريصحيح:انظر)1(

6788.حالسابقالمصدر:انظر)2(

.وتصرفباختصار76.-5/97الصحيحالجواب)3(

16.ل-مخطوط-الألوسيشكريمحمود،الحقليةالدلائل)4(
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...وجهكملعلىبهجاءوقدإلا...الخبرمننوعوالزبوروالإنجيلالتوراة

وترغيب،الفضائلالىوندببفضلوقضاءلعدلإيجابالكتبفيفليس

منه.أحسنهووبما،وجه!ملعلىبهجاءوقدإلاالحسناتفي

ظهر؟الأمممنغيرهوعباداتشرعها،التيالعباداتإلىاللبيبنظرلىاذا

،)1(.الشرائعوسائر،والأحكامالحدود،فيوكذلكورجحانها،فضلها،

إولم:فقالآخرموضعنيآنفأإليهأشارماعلىأمثلة-اللهرحمه-وذكر

يرفعولماليهود،علىضيقكماوالنجاسةالطهارةبالتعليهم!،أشرعهئضيق

الجنابة،منالطهارةيوجبونفلا،النصارىرفعتهكماوالخبثالحدثطهارةعنهم

غئادهممنكثيريغدبل،الصلاةفيالنجاسةاجتنابولا،للصلاةالوضوءولا

سبعونلهالراهبفييقالحتى،والطاعاتالقربأنواعمنالنجاساتمباشرة

واليهود.السلامعليهالخليلإبراهيمشرعأنهمعالختانوتركواالماء،صماسنة

بيتفيمعهايقعدونولايشاربونها،ولايوآكلونهالاالمرأةعندهمحاضتإذا

النجاسة،ازالةيرونلااليهودوكان،الحائضوطءيحرمونلاوالنصارىواحد،

نجسشيءعندهمليسوالنصارى،بالمقراضقرضهأحدهمثوبأصابإذابل

معه.الصلاةتحرماوكلهيحرم

شرعهلأجلالناسخشزعهيجحدوافلمالشريعةفيوسطالمسلمونولذلك

شرعآابتدعواولا،المحكمشرعةمنشيئآغيرواولااليهود،فعلتكماالمنسوخ

،)2(النصارىفعلتكما،الثهبهيأذنلم

شريعتهوأن،معصوممسذدالتشريعاتهذهصاحبأنعلىيدلكلهوهذا

.الناسبينالعدللإقامةالخبيرالحكيمالثهعندمنمنزلة

الشريعة:أحكاملالتزامالداعي-

يمليهقلبيوداعشرعيدافغبهاوالعملالشريعةأحكاملالتزامالداعي

الشرائعفيمفقودأمروهذا،عندهفيماوالرغبة،عقابهمنوالخوفبالثهالإيمان

والحدود؟التشريعاتتتضمنالتيالآياتفينرىولذلك،الأخرىالأرضية

أف!صاؤ.ؤ!لك.إ.:الطلاقآيةآخرفيجاءكمااللهحدودتعديمنالترهيب

باختصار.،5441/الصحيحالجواب)1(

باخنصار.71،-1/96السابقالمصدر)2!
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أثر،دلكبقدتحوثألتةثحلتذرىلانقس!خمتتمتتذألئ!صاودتقذومن

1(.:الطلآقأ

توغظوت.دبنم.إ.:تعالىتوئهالمجادلةسورةنيالطهارحكمبعدوجاء

ؤزبمموصلصيأدت!يتؤ:مؤا.دلذ.إ.3،:المخادلةأ،!جيرلضتلونيتاؤأدترييم

يهتكقاكئؤأؤزب!وتهرألئةيحآذونالذيئإن!%ليمعذابولدبهمرينألئ!صاو3ويلر

-4:المخادلةأ!،ئهينغذالبوللبهفيزنتنتنث:اتن!آنرلاؤقذقنايرينآللىيهن

يتركهلادثهتركهوالزناوالسرقةالخمركشمربمحرمآشيئآتركإذاوالمسلم

يزهبونف!نهمالأنبياءبثصريعةتؤمنلاالتيالأخرىالأممأما،المخلوقمنخوفآ

علىأسرفالبشرمنيخشاهمنطاثلةمنمنهمالواحدافلتإذاولذلك،المخلوق

والمآصي.المصائبمناستطاعماالناسعلىوجربالمعاصينفسه

الجريمة:لدابرالمحمديةالشريعةقطع

فلم،التارلخوبينكبينناالحكمالأمر:هذافييشكلمنيقالانويكفي

الإفسادوجرائم،والسرقة،القتلجرائمتفشيعلىقضىشرعالتاريخفييوجد

.الإسلامغيزالأخرىالأرضفي

نفعها:استمرارلعواملالشريعةحفل

تنقضيلاوالوحي،الوحينصوصمنالأخذعلىقائمةالشريعةأنفبما

والخير.النفعمستمرةفالشريعةإذن،فواثدهتنفدولا،عجائبه
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الثالثالفصلى

رسالتهيإنحارخطورة

:مبحثانوفبه

تبارك-الربذاتفيطعن!رسالتهفيالطعن:الأولالمبحث

بالكلية.لهجحدبلى-وتعالي

به!إلايتمانلاوالمآلالحالصلاح:الئانيالمبحث
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الأولالميحث

وتعالى+تبارك+الربذاتثيىطعن!رسالتهثيالطعن

بالكليةلهجحدبل

الأرضجعلالذيهو؟تحصىلابنعموكرمهالإن!سانالرحيمالرحمنخلق

ودبروالقمرالشمسوسخرعمد،بغيرالسمواتورفعبناء،والسماءفراشآ

الثمراتكلمنفيهاوأنبتوأنهارآ،رواسيفيهاوجعلالأرضومد،الكون

مايعلمواحد،بماءتسقى،اكلفيبعضعلىبعضهاوفضل،اثنينزوجين

عالمبمقدار،عندهشيءوكلتزداد،وماالأرحامتغيضوماأنثىكلتحمل

سواء،بهجهرلمنكعلمهالقولأسرمنيعلم،المتعالالكبيروالشهادةالغيب

ينفعماوفضلهبمنهسبحانهأبقىبالنهار،وسارببالليلمشخفهومنويعلم

قتتكثآلاشتنقعقاؤآقاجفآقتذهميآلرتدأبخقاوعلا:جلفقالالأرضفيالناس

17،.الزعد:أ"!آلأمآلىأدتةتقرثكذلكآلأصقفي

الباطلبدعوةيدعووالذي،ونفغهأئرهيبقىالحقدعوةإلىيدعوفالذي

وأثزه.باطلهيذهب

وينتفعيذهبأنيلبثلا،وجههعلىالزبذويطفوالغثاءيحملالذيفالماء

الحقوكذلكاثر،لهيبقىولاوالزبدالغثاءويزول،العذبالطيببالماءالناس

..والباطل

ابنيحتاجهمالأعظموحقعدلشهادةبنفسهشهدأنهتعالىاللهسنةومن

وعدلحقوأعظم؟الحجةلىاقامةللعذر-تعالى-لحبهوذلك،ودنياهدينهفيآدم

هو:بهالثهشهد

سبحانه.لهشريكلاوحدهوعبادتهتوحيده-ا

.للناسهدايةبعثهالذيع!ضلرسولهوالشهادة-2

بأنإلاللخلقفائدةلاإذ؟وبياناظهارأعظمالشهادةتلكسبحانهوأظهر
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الناسوعلىعليهيكذبمنئخزيأنهورحمتهاللهعدلومن،الحجةلإقامةبينةتكون

شاهدخيروالتاريخأمرهيفضحمنعليهوشملطالرسالةمدعيمناللهرسولأنهويذعي

ذكزهميستمرولاامرهمينتهيكلهالتاريخفيوالظلمةالطغاةإنبل،أيضآذلكعلى

.الأرضفيوراءهمتركوهالذيللفساديلعنونهمالناسوترىبثمز،إلا

الآياتمنأظهرهبماوبالفعلبالقولشهادةرئهلهشهدقدالثهورسول

قلمرسملاثمتتكقروأآلدليئإؤيقولى:تعالىقولهفيكمالهوالنصروالتأييد

43(.الزعد:أ"!آيمتتلجئمجمنذةوتقؤتنتنمتثنياشصهيآبآدت!تحتئ

وشهد،لربهمالناسوقربوعملأ،علمآالنفعأعظمالعبادع!بهاللهنفعوقد

الأإبةلأآتتماأقةأثمهد:تعالىقولهفيلنفسهشهدكما،صدتهأظهربمالهالله

آلدييئ!!!آيخيزآلمجيزئؤإ،إبة!يأنتضصز!آبئاآنيترصأؤئواو3نتقبهكةئؤ

تفظآلعفربإممممابضدينماالأآئيهتئيأوتوأآلديتأضتدفؤماآلإمئدرأقوجمنذ

91(.-18:جممزانآلأ"!نخئابحشبلغألنةلإتألتهباتنضيكفزؤمنئثتفص

بماوتعريفهمودلالتهمللعباد،بيانهتتضمنسبحانه"شهادئه:القيمابنقال

بهايقمولمينتفعوا،لمبهاالعلممنيتمكنوالمشهادةشهدفلودالا،بهشهد

بليبيتها،ولمشهادةعندهكانتإذاالعبادمنالشاهدأنكما،الحجةعليهم

فهوببيانهاإلىبهائتتفغلاكاندماذا،حجةبهاتقمولمأحد،بهاينتفغلمكتمها

")1(.البيانغايةبينهاقدسبحانه

للغذيىومحته،وحكمتهلماحساني،ورحمتهغذيهلكمالسبحانه"وهو:وقال

أخبرفيماصدقهعلىتدلآيةومعهإلاالأنبياءمننبيآيبعثلم؟للخخةل!اقامته

يمؤمؤألميزاناتكتمعهصؤأنرنآبآفئتضزمئقناآزسمفتاإتقذ:تعالىقال،به

بآنبيتمققتليينزئملجآيهغقذ)فل:تعالىوقال25،الخديد:1يآنقس!!آلئاش

ينرسصلكولطلمدتحدبوذق!ن!صثويينكنتضانقتفتموممئمفيزقفتزؤبألذى

184،.-183:جممزانأآل!!أقنييوأليهتنىوألربيريأببنئئجاصوقفك

ن)آلذكئرآقللخئلؤاإلتهئمنوصعىرجالىالأقتيأعتآزسائاأؤتأ:تعإلىوفال

إلتهخنئرترتايلتا!م!لئتبنآلذتحرإلتكوآنزلآؤألربئريأتجيتض!لقاتؤن،كئئر

44(.-43:التحلأ"!تئتنهروبتؤثغففتم

4563.-3462/السالكينمدراج)1(
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بألتتضرمملهمئهت!جأقتيهتمينآثذييئكذلطفقذجمكدبوئرأتر)ن:تعالىقال

25،.أفاطر:!،آقيل!قىبآليهتفؤبآلريير

ماتئر3أتالو(:قومهلهقالحتىهودآياتالرسلآياتأخفىمنإنحتى

53(.أفود:ب!ؤ"ضتنا

آغتزنكالآتمؤلىأإن:بقولهإليهاأشاروقد،البئناتأظهرمنفبينئههذاومع

يماوفي؟وي!صءمن!لشركونيئاتيىىءأيهؤأثهذؤأألئةألثعإيةتاذبستؤ،ةايقيتابعن!

يآصتيئقآايخد5ئؤالآدآتةمنئاؤرئكرزبئألئ!غلتؤكثإيئ!لئظزون!لآئرجيفا

56،.-54أفود:!!ئسمجمجز!غكربئإن

،الخطاببهذاعظيمةامةيخاطبواحدآرجلأأن:الآياتأعظممنفهذا

علىأولآالثهأشهذقد،بهجازمتالهمماواثقبلخوار،ولا،فزعولاجزعغير

أنه،لقومهمعلم،عليهمعتمد،بهواثقإشهاد،عليههمومما،دينهممنبراءته

لهممجاهرإشهاد-أشهدهمثم،عليهمسلطهمغيروأنه،وناصرهوليهأسبحانه،

دماءهمويبذلون،ويعادونعليهايوالونالتيواكهتهمدينهممنبرئأنه-بالمخالفة

...نصرتهافيوأموالهم

،بيدهنواصيهمالذيوربهمتعالىربهأنوبينتقرير،احسندعوتهقررثم

توكلمنيخذلفلامستقيمصراطعلىوأنهوتأييدهبنصرهالقائم،ووكيلهولئههو

صراطهف!ن،عليهمعهميكونولا،أعداءهبهئشمتولا،بهوآمن،عليه

نأالخطابهذاوتحت،ويأباهذلكيمنعوفعلهقولهفيعليههوالذيالمسضقيم

أهلمنانتقامه؟ومنه،تعالىالربعليهالذيالعدلهوالمستقيمصراطهمن

وشتخلفبهميذهبوأنهأعدائهمعلىورسقه،اولياءهونصره،والإجرامالشرك

حفظأشيءكلعلىسبحانهالقائموأنهشيئآ،ذلكيضرهولا،غيرهمقومأ

وبراهينهمالأنبياءآياتمنأحسنودليلوبرهانآيةفاي،وإحصاةوتدبيرأ،ورعاية

وأظهرها،البيانغايةلعبادهبينهالهموتعالىسبحانهاللهمنشهادةوهو؟وأدلتهم

إلانبيالأنبياءمن"ما:قالأنهعنهالصحيحوفي،وفعلهبقولهالإظهارغايةلهم

أوحاهوحيآأوتيتهالذيكان!انماالبشر،مثلهعلىآمنماالآياتمنأوتيوقد

أ)1(.القيامةيومتابعأأكثرهمأكونانفأرجو،إليالله

الرسالة.هذهمن691صتخريجهتقدموقدالشيخانرواه)1(
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الذيالمصذق-التفسيرينأحدفي-وهو"المؤمنأ:تعالىأسمائهومن

وأنبياءهرسقهصذقالذيفهو،صدقهمشواهدمنلهميقيمبماالصادقينئضذق

...صدقهمعلىبهادلالتيبالدلائلصادتونبأنهملهموشهد،عنهبلغوافيما

الآياتمنالعباذئيريأنبدلاأنهالحقوقوئه،الصدقوخبرةأخبرسبحانهف!نه

تعالى:فقالحقرسلةبلغتهالذيالوحيأنلهميبينماوالنفسيةالأفقية

53،:أفضقت"الحقآئةلثغتت!حتئأنفمهخرفىآلأفاقييئةاتقاإسمنريهض

أفضقت:"به!قزتمئئمأطهعنلىمق!انإبشزآؤأتل:قولهفيالمتقدموهو

53،.:أفضقتشهيذ،ثقءصقيأنةبزئثيكضإآؤلتم:قالثم52،.

العبادئرقيأنوؤغذه،حقبهجاءماأن:بقولهيك!لرسولهسبحانهفشهد

وأجلذلكمنأعظمهوماذكرثمايضآ،بذلكيشهدماالخنقيةالفعليةآياتهمن

عنهيغيبلاالذي)ال!ثمهيد"؟اسمائهمنف!نشيء؟كلعلىسبحانهشهادتهوهو

كلعلىمطلعهوبلالسماءفيولاالأرضفيذرةمثقالعنهيعزبولاشيء

والاستدلال...وصفاتهبأسمائهاستدلالوهذا،بتفاصيلهعليم،لهماهدشيء

ومخلوقاته.بأفعالهوالنفسيةالأفقيةبالآيات

يغيبلابحيث،عليهوشهادتهشيءكلعلىاطلاعه؟المقدسكمالهومن

شأنه؟هذاوققوظاهرأ،باطنآذراتهمنذرةولا،تفاصيلهوجوهمنوجهعنه

ويجيسث،عنهويخبر،الكذبأعظمعليهيكدفيمنئقزأنبكمالهيليقكيف

عنتعجزماوالأدلةوالبراهينالآياتمنيديهعلىوئظهرعدؤهوئهلك،دعوته

.بالفساد؟؟إ!الأرضفيساعمفتيرعليهكاذب-ذلكمع-وهوالبشر،قوىمثله

وحكمتهشيءكلعلىوقدرتهشيءكلعلىسبحانهشهادتهأنومعلوم

فهو؟عليهوجؤزهبهذلكظنومنالإباء،كلذلك)1(يأبىالمقدسوكمالهوعزته

..)2(.معرفتهعنالخلقأبعدمن

وقلبفهملهلمنويعيدهفئبديهذلك)3(علىيناديرأيتهالقرآنتدبرتلىاذا

.الكذابالمفترىالمذعيوتنصرتؤيدأنورحمتهاللهحكمةتأبىأي)1(

المعرفةعنالناسابعدمنفهووالتاييدبالنصرالكذابللمفترييشهداللهانظنمنأي)2(

سبحانه.صفاتهوكمالبالله

؟النبوةويدعياللهعلىيكذبمنعاقبةبأنموضعمناكثرفيبينالكريمالقرآنأنأي)3(

المصير.وبضالعذاباشد
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تم!يآلتينينمالأضذتا!ألآقاويرئقفىخمتاتقوتاإؤثؤ:تعالىاللهقال،اللهعن

47(.-44:الخافةأ!"خبزيئغةأضدئقيبمتتا!ألزتينينماتقلضنا

ئقؤأنتأبىوتدرتهوعدلهوحكمتهكماتهأن؟سبحانهيخبركيفتراهأفلا

بذلكجرتكمالعبادهعبرةيجعلهانبدلابل؟الأقاويلبعضعليهتقؤذمن

تحتزآفةيمث!ق!نكأبمأدئهغلىأ!يفولونإآتم:تعالىوقال،عليهالمتقولينفيسنته

الشورى:أ!!آلفددربداتلمجيصإئ!بيهضنإ،لمحآقىجمىالبيلأقة!لضحتخه2،فقك

تل!توسينت!ثترغلىآة"آنرنرتآقالؤأإدقذر؟ضآلتةقذزوأأؤقا:تعالىوقال

يهث!بمؤتخفونشدوتهالرآطيص!تخقلويلتايرؤممث!ز،مؤشئيوءجآة(ثلىىآنكتنبآنرنرتن

الأنغام:أأ!!نمضبؤنخؤجهخفيذزئخئضألتةئننةايآؤكئمؤلأآترتقتوأترئاؤئخئص

.،19

كماعرفهولاقدرهحقيقدزهلموالكلامالإرسالعنهنفىمنانفأخبر

عليهالمفتريالكاذبينصزأنهظنمنفكيف،يستحقكماعطمهولا،ينبغي

...؟والأدلةالآياثيديهعلىويظهر؟ويؤيده

الأحكاممنإليهنسبمابطلانعلىوصفاتهبأسمائهسبحانهوششدل

فحدو(إؤإذاتعالىكقولهشزجمها،منيمنعالمقدسكمالهوأن،الباطلةوالشرائع

ألتوغلآلمؤلو!بآتفخمثآءئائي،ألتةإثئدئهاآتيتاؤألتةةاكأةتاغقغآؤتجذتاقالوأقخ!تثة

28(.:الأعزافأ!!لغلمودىلاتا

عليهوالقولوالفواحشوالظلمالشركمنوحرمهعنهنهىماعقيبوقوله

38،.الإسزاء:أ"!مكروبمارئكعدم!ئثبما؟ندلك)؟:علمبلا

شزعآيجعلهأنيأبىوكمائه،تكزفهفهونفسهفيسيئةكانماأنفأعققك

يحبهوما،بهويأمريفعلهماعلىوصفاتهبأسمائهعبادهيدلسبحانهفهوودينآ،له

..ءعليهويعاقبعليهويثيب،ويبغضه

آئرتخاآتتماتكفترإآؤثز:رسولهصدقعلىتدلآيةطلبلمنتعالىوقال

"!جمؤمؤئيمو!رؤنرتحرئتزتحةدلثفيإتلمخهزيتلىآلحهتفلمخثا

51(.ةالغنكبوتأ

آلسئئؤلتفتايغلصثهداؤيتنتمتتنىبأدتهكهفإقلقال:ثم

أ!آتخئرو!لهمأؤل!ذبآلئ!ؤتح!وأبآلتظلىةاق!ؤأؤآلذلبئؤآلأزك!
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.،25:لغنكبوتاأ

وأعدلها،شهادةأصدقشهادئهكانتالأشياءبجميععالمسبحانهكانفإذا

الشهداءأعدلبهالشاهدفيكون،بهبالمحمهودمحيط،تامبعلمشهادةفإنها

يذكر:سبحانهوهو،وأصدقهم

شهادته،عندعلمه-

مجازاته،عندوملكهوقدرته-

،وأمرهخلقهعندوحكمته-

،!رسولهإرسالهذكرعندورحمته-

ومعاصيهم،عبادهذنوبذكرعندوحلقه-

دعائهم،ذكرعندوسمغه-

والثوابوالأمر،بالخلقوارتباطهاكتابهفيالحسنىأسمائهورودفتأمل

إ)1(والعقاب

تتنىاشمهيآبألت!!ققلمزصسلأثسئتكقرو(ألدييئ)ويقولى:تعالىقال

43،.الزعد:أ!"آليهتئىجمقئمجمنذ:ؤتقؤتننم

إظهارفي-سبحانه-إليهأمرهيكلانجمم!لرسولهالهمنأمرالآيةهذهوفي

علىالمستشهدالواثقجوابءلمجي!فأجابهم،لهسيشهدفالئهرسالتهوإثباتصدقه

ولما،والشرائعبالكتبالعالمينو)شهادتعالىاللهاشهادمنالصدقبشهادةذلك

بأنهمكفرواالذينعلىشهادةبالصدقوالسلامالصلاةعليهللرسولالشهادةكانت

)2(.وبينهمبينهالشهادةجعلتكاذبون

ئغلمأنبدولا،لهاللهبشهادةلمجوورسالتهعلىفاستشهدة:القيمابنوقال

تعالى:فقاللهاللهشهدوقد؟لهالمكذبينعلىالحجةبهوتقوم،الشهادةهذه

ؤتنمابهقينؤجممالقرتجنقدأإقئؤأورشرجبهغتينيت!ه!ذألتةئتنتعغذصكيثئ:آى)ق

.،91:ملأنغاا1ث!تقغ

-1:أيس!!آتمرس!لدلين!إتكأتحيهير2ؤأنتؤتم!)يممى:تعالىوقال

.،3

946.-3464/-بتصرف-السالكينمدراج)1(

13.175/عاشورلابنوالتنريروالتحرير،13176/الطبريجربرابنتفسير:انظر)2(
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إتكئغقموأدنهأدن!لرممولمإتكن!ثهدقالو(آقمتفقونجأكإإذا:تعالىوقال

\،.:المتايخقونأ!،لكدبونالمتفقدإنأقخهدوأدتهلرسمول!

آلدضقغلىالظهرآلمحيئؤبيزبآلئذىزمموتمآزشلالدكلىإئؤ:تعالىوقال

يتئغئمرتهاةالنهارغلىآثمذآةتغة،ؤآثديئآقهزنئولىتختد!اثهيابألنهيهتئءطفه

ديكآلمئ!حو"آلريقوجوميرنيسمبمامممؤيىضوناأدت!ضنفضلأئتتوناسمخاكغاترلهتم

شويهءغلىئأسوىقأشتققأقآززشطهأحتيكزتعآلآنجيلىفيؤتثفلاآلوزلةفيثلثخ

ؤآتجراتغيزيتهمآلفندخمئؤعيلواةانوأالدينأدتهؤغذآلكقاريغييهمآلزراخيغجمط

92،.-28:القتحأ"!عييما

غايةصحتهاوبثنوبينها،أظهرهاقد،لرسولهمنهشهادةكلهفهذا

فكونه،عليهمالحجةوأتام،عبادهوبينبينهالعذرقطعبحيث،البيان

وفطريهاونقليهاعقليهاالأدلةأنواعبسائرمعلوملرسولهشاهدأسبحانه

ونظريها.وضروريها

اصدق!قيحلرسولهشهدسبحانهاللهأنعلم؟وتأملهذلكفينظرومن

البراهينأقامالذيبقوله،التصديقانواعبسائروصذقهوأظهرها،وأعدلهاالشهادة

بكماله،الإقرارمن،عبادهعليهفطروبما،هـاقراره،وبفعله،فيهصدقهعلى

علىالدالةالآياتمنئحدثوقتكلوفي،بهيليقوعما،القبائحعنوتنزيهه

بماولأتباعهلهويحكمالعذر،بهويزيل،الحجةبهيقيمما-لج!رسولهصدق

بماومكذبيهأعدائهسصويحكموالتأييدوالظفروالنجاةالعزمنبهتوعدهم

العقوباتتحقيقعلىالدائةالمعجلةوالعقوباتوالنكالالخزيمنبهتوعدهم

بألئ!كقءطصآلذينعلىلئطهز؟ألخئئجمقفيبآنفذىرسئوت!آزسملأتلىممى)ئوالمؤخلة

.،82:لقتحا1!!اشهيه

ظهورين:(1)فئظهره

والدلالة،والبيانبالحجةظهورأ-أ

مخالفيهعلىيظهرهوحتىوالتأييد،،والغلبةوالظفربالنصروظهورآ-2

...منصورآويكون

واليقين،الجازمالتصديقمنعبادهقلوبفيأودعهماأيضآ؟شهادتهمن

بأمرين.الناسعلىرسوتهالفةئظهزاي)1(
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منهوبماذلك)2(حصولتحيلالعادةف!نز\(ووحيهبكلامهوالطمأنية،الثابت

منعليههومابخلافعنهوالإخبار،العالمينربعلىوالافتراءالكذبأعظم

والعقولالفطروتدفعهوالشكالريبأعظميوقعذلكبل،وصفاتهأسمائه

لاالتيالضارةالخبيثةالأغذيةالحيوانعليهافطرالتيالفطرتدفعكما،السليمة

له،والانقيادالحققبولعلىالقلوبفطرسبحانهاللهف!ن،والأنتانكالأبوالتغذي

علىآثرتلماحالهاعلىالفطربقيتولو،ومحبتهإليهوالسكون،بهوالطمأنينة

ولهذا،غيزهأحبتولا،بهإلااطمأنتولا،إليهإلاسكنتولما،سواهالحق

ويقينأضروريآعلمآلهأوجبتدبرهمنكلفإن،القرآنتدبرإلىعبادهاللهندب

الذيوأن،صدقكلمنوأصدق،حقكلمنأحقبل،وصدقحقأنهجازمآ؟

الأقفالزفعتولو،ومعرفةوعملآعلمآوأكملهموأبرهم،اللهخلقأصدقبهجاء

علمآوعلمت،الأيمانمصابيحفيهاواستنارت،القرآنحقائقلباشرتهاالقلوبعن

أنهوالخوتوالحبوالألمالفرحمنالوجدانيةالأموركسائرعندهايكونضروريأ

فهذاف،محمدرسولهإلىعنهجبريلرسولهوبلغهحقآبهتكلم،اللهعندمن

قالحيثسفيانأبيعلىهرقلاحتجوبهالشواهد،اعظممنالقلبفيالشاهد

له:فقاللا.:فقال3فييدخلأنبعدلدينهسخطةمنهمأحديرتدهل9:له

أشاروقداحد،،يسخطهلاالقلوببشاشةحلاوئهخالطتإذاالإيمانوكذلك

وتاآلع!أونوأألذبص!ددرفيتيتفةاتتخموإتبنقولهفيالمعنىهذاإلىتعالى

94،.:الغنكبوتأ،!آلالانون،لألال!نآ!د

تةتخبتبيهقمؤنوأترئثينا!نحقآتهآ!يز%وتوأألدلتإؤلئغقتم:وقوله

54،.:الخبئأ!"ئ!تقيرجر!إذةاقوبمآلدينتها،آلتةلانفلؤبهئم

وتقدىآلحقممؤزئدينإقثأتنذالذىآليئتمأوتوأآلدين)ؤتيزى:وقوله

6،.أشتإ:أ!آلمحييدآتق!يزصزوإذ

مىئنهحلألتةاثفلزيةءينةاتةجمهأنزلىلؤلأكقرو(آلدينأتيتفولى:وقوله

27،.الزعد:أ،!أتاليتقإئ!ؤكدى!ئآ

للرصولحجةهواللهكلاملأنصدقأنهللرسولوشهادة،حقبأنهاللهلكلامشهادةوهذه)1(

الله

إليهويطمئنالكذبيستسغانالصحيحوالعقلالسليمةالفطرةصاحبعلىيستحيلأي)2(

؟3.اللهعلىبالكذبفكيفبهنفسةوتثرح
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آيةأعظمإلىنبههمثم....هدايةتوجبلايقترحونهاالتيالآيةأنيعني

يأ128الزعد:أألتإ،لمحدكيرئدؤكثرؤتدتبنظتؤأإآلمين:تعالىقودهفيوأجدها

28،.الزعد:أأ!آلففربتطتننآدتمينيرإآ،وكلامهبكتابه

أعظممنإليهوسكونهابهالسليمةوالفطرالصحيحةالقلوبفطمأنينة

والافتراءالكذبإلىوتسكنالقلوبتطمئنأنالعادةفييستحيلإذ؟الآيات

.()1(والباطل

الناسجعلماوالهدايةالطمأن!ينةمنبهاحصلفاللهرسولمحمدودعوة

كذلككانلوإذ؟الناصأكفرمنصاحبهايكونأنويمتنعأفواجآ،فيهايدخلون

منفهوصادقوهوالثهرسولإنيقالمنوكل.وعقابهالثهبغضبأحقهملكان

أهلشرمنفهوكاذبأكانإناما،وثوابهاللهبرضوانوأحقهمالأرضأهلخير

عقابه.وأليموغضبهاللهبعذابوأحقهمالأرض

نوحقومفأهلك؟العذابمنبالوانالرسلكذبمناللهأهلكوقد

بالظلة،شعيبوقوم،بالصيحةصالحوقومالصرصر،بالريحهودوقوم،بالغرق

مومىةا!اإؤتفذ:تعالىقال،بالغرقفرعونوقوم،بالحاصبلوطوقوم

لعتفخورضصةوئدىللتامىبصعآيرألا"وكآلفررئآقلكنامآبقدمنأتحتنب

43،.:الققمصأ!!تذئهرويئ

صارثم؟3اللهعندمنمرسلأنهويدعياللهعلىيكذببمنفكيف

آزمتلالدكى"ئؤتعالىقالكماوالقدرةبالعدمإلايحصللابالرسالةالمقصود

القتح:أ،!ضهيهابأفركتئيمصآلذ!غلىيظهزلمآلختئؤبيزبآفهتنىرمموت!

المجوسإذلاليدهعلىوكانع!،محمدلرسولناإلايتحققلمالظهور28،وهذا

.والنصارىاليهوديدعلىلاالمشركينمنوغيرهم

بليغئز،ولمئبدللم؟وافضلهدينبأكمل!اللهرسولمحمدجاءفقد

ومقهور)2(.ومغلوبومبذلمفضولدينفهوغيرهدينوأمامنصور،الهمنمؤيد

:بالناسرأفةب!لآياتهالثهإظهارفيتيميةابنالإسلامشيخقال

غيرإلىحاجتهممنأعظمالرسلصدقمعرفةإلىالناسحاجةكانت"ولما

472.-3047/السالكينمدارج)1(

.401-575/الصحيحالجواب:انظر)2(
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اتبعهممنحالوحسننبوتهموشواهدصدقهمدلائلمنسبحانهاللهأقامذلك

حالوقبح،الصالحوالعملالنافعالعلممنلهميحصلماوبيان،ونجاتهوسعادته

تخقللى.ؤمق.إ.:ذلكتدبرلمنيظهرما،وظلمهوجهله،وشقاوتهخالفهممن

04.1)1(.الئور:أ!!ئؤيىينل!ققالؤراتبماآلئه

عندكانولوتحذير،يسبقهانللزمدعوتهفيكاذبأ-لمج!محمدكانوالو

عنهم،ولاشتهرتبهاواحتجوالظهرتمنهوالتحذيرذمهتوجباخبارالكتابأهل

منالأمرهذاف!نالمسلمينفيالدجالخبرظهورمنفيهماولىذلكظهوروكان

...واشتهارهنقلهعلىالدواعيتتوافرماأعظم

أمركلمنللعادةوأخرقوأبهروأعجبوأشهرأظهر!امره:الجملةوفي

تفوقجدآكثيرةلوازمفلكذبهكاذبأكانإذاهذاومثلالبشر،منالعالمفيظهر

لزمكاذبآكانإذامنهدعوةادنىهومنف!ن،ومتأخرةومقارنةمتقدمةالحصر،

انتفىالمكذوبلوازمانتقتف!ذا3هذامثلفكيفكذبهيبينمااللوازممنكذبه

.أ)2(الملزوم

إلىونسبته،وتعالىتباركالربفيطعنرسالته)إنكار:العزابيابنوقال!

د!انكار.بالكليةللربجحدبلكبيرآ،علوآذلكعنالثهتعالى،والسفهالظلم

ظالمملكبل،صادقبنبيليسعندهم-لمج!محمدكانإذاأنه:ذلكوبيان

ويفرض،ويحرميحللحتىوششمر،عليهويتقول،اللهعلىيفتريأنلهتهيأفقد

الرسل،أتباعويقتل،الرقابويضرب،المللوينسخ،الشرائعويشرع،الفرائض

يفتححتىذلكلهويتموديارهم،اموالهمويغنم،نساءهموشمتي،الحقأهلوهم

يشاهذهتعالىوالرب،لهومحبته،بهلهالثهأمرإلىكلهذلكوينسب،الأرض

معوهو،سنةوعئرينثلاثآعليهالافتراءفيمستمروهو،الحقبأهليفعلوهو

عادةعنالخارجةالنصرأسبابمنلهويمكن،أمرهويعليوينصرهيؤيدهكلهذلك

وهذا،ذكزهلهويرفع،أعداءهويهلك،دعواتهيجيبأنذلكمنوأبلغالبئر،

الثه،علىكذبممنأظلملافإنه،والظلموالافتراء،الكذبكايةفيعندهموهو

تعالىواللهدائمآعليهمنصرتهواستمرت،أولياءهوقتلوبدلهاانبيائهشرائعوأبطل

5.141/المحيحالجواب)1(

591.-5/491السابقالمصدر)2(
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ا.االوتينمنهيقطعولا،باليمينمنهيأخذولاذلك)1(،علىيقره

علىلأخذحكيمقديرمدبرلهكانولو،للعالمصانعلايقولواأنفيلزمهم

ذلك؟غيربالملوكيليقلاإذللصالحيننكالآوجعله،مقابلةأعظمولقابلهيديه

الحاكمين؟وأحكمالملوكبملكفكيف

لهوالثمهادة،دعوتهوأظهر،ذكزهله!زقغقدتعالىاللهأنريبولا

البلاد.سائرفيالأشهادرؤوسعلى،بالنبوة

شوكة،لهوظهرتالوجود،فيقام،الكذابينمنكثيرأأنننكرلاونحن

فقطعوا،وأتباعهرستهعليهاللهسلطبلمذئه(،تطلولم،أمزهلهيتم!لمولكن

يعلمونالكفارإنحتى،قبلمنخلتقدالتياللهسنةهذه،واستأصلوهداتره

محكه!تاقتربضوأقتم!ثمونطقئبآمهتزلفلثماجمرتقوثونه)آتم:تعالىقال،ذلك

31،.-03الطور:أأ!آلمتزيص!يهآئنى

بعضعليهتقؤذمنئقؤأنتأبىوقدرتهوحكمتهكماتهأنتراهأفلا

عليهالمتقؤلينفيصنتهبذلكجرتكمالعبادهعبرةيجعقهانبدلابل،الأقاويل

الشورى:أللد،عئىتحتزآلئهلمح!تارزكلىبمألئ!علىآفات!تقودونأآتم:تعالىوقال

الباطليمحوأنه؟معلقغيرجازمأخبرآاخبرثم،الشرطجوابانتهىوهنا

ينبشرغلىألتهآنرذمآتالوأآتذيىصصآلئةتدروأ)وماتعالىوقالالحقص،وئحن

شاوكاقرآطيىمحعلؤتبماللتامىوممهى!زائولمىبمهتجاأثلىىآنكتئبآنزلىمنئلثقه

!طضبزنخؤ!هغفيذزممتمئزألتةئتنةابآؤكئمؤ+آنترئتتوأترئاؤتختريهثيزاؤتخفون

حقيفدزهلم..الإرسالعنهنفىمنأنسبحانهفأخبر19،؟:الأنغام1!"

.أ)2(قدره

ئفكمنشروملكه،وشرهمالناسأظلممنالنبوةمدعيأنشكولا

قال،نساءهموششحييدماءهمويسفكالناسأمواليستبيحالذيالظالمالضيك

وعيسىموصىشراثعوأبطلارسلهاللهأنمدعيأجاءفقدكاذبآ!محمدكانإذايحني)1(

معيستقيملاهذاف!ن،ولؤيده،ينصرهفاللهذلكومعاتباعهموتتلالرصلمنقبلهماومن

القادرالخالقوجودبانتفاءالقولعليهللزمذلكبوقوعقيلولو،ورحمتهاللهعدل

.!!الحكيم

155.-1/153الطحاويةالعقيدةشرح)2(
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ذظؤتنيثئء!!كليوحؤلئمالأأوصعقالى؟وكلىتاأدتوكأآقتزىمئنآطقمإؤتق:تعالى

%قيييضتايظؤ(ؤأنتتحيكةآكوليغترتيفيآللانو!إصترءؤتؤآقزآفئليقآئلستأقيلى

جمنتخألحتيغثرأفوغلتقؤلو!بهتخيما2تثونغداتضؤئأثؤمأنف!صئمآخيرصبم

.39،:الأنغام1"!لتتتيهيروناليهةعن

يغلبواوأنكذئهميفتضحوأنأمزهميظهرأنهؤلاءمثلفياللهسنةومن

فيه.خيرلاالذيالمحضالشرإلادعوتهمعلىيترتبولا،الأرضفي

وجهعلىأمةأيمنأظهروتهليلهاللهتسبيحفيفمحمداثرولكن

.الأرض

تهديآيائهوبينةحجخهظاهرةرسولآللناسأرسلان؟تعالىرحمتهفمن

ربه.إلىالإنابهفىرغبمن

منيصلآقةإتقلقئبرءيقةاتةجمهأنيرلثؤلأكقرو(آلدينألرتقولى:تعالىقال

آدتمين!رآ،أدتربدتجرئلؤجمئصؤتطمبن:امؤاآلدين!أنآليتقإنوؤكدى-!آة

أ!ثا+وحئنلفزثوقآلفنلخمئؤعيلوأةاتؤأآلديئ!آلففولطتطمين

92،.-27:الزعدأ
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الثافيالمبحث

به!بالإيمانإلايتمانل!والمآلالحالصلاح

بالآياتوكفر،للعالميناللهأرسلهاالتيللرحمةجحوذ!كتئرسالتهإنكارإن

وجحود،أجمعينللناسوهدايةتعليمآالأمينالصادقالرسوليتلوهاالتيالبينات

المؤمنين.لنفوستزكيةالرسولبهاجاءالتيللحكمة

فقد!دعوتهفيمنحصرةكلهاوالسعادةوالصلاح،كلهوالكمالوالخير

التيالشرائعبصلاحوجاءفيها،الحادولاشركلاالتيالعقائدبصلاح!رجاء

نهجهاوعلىيتعاملونبهاالتيالأخلاقبصلاحوجاء،الناسحياةبهاتستقيم

.يسيرون

العقائد:ضأنبصلاح!صجاء-

وقضى!فجاء؟والطغيانالكفروانتشرالشيطانخطواتالناستبعفقد

قلوبفيورشخهالخالصالتوحيدإلىودعا،والصلبانوالنيرانالأوثانعبادةعلى

العباد.

الولدنسبةمنالكتاباهلفيهوقعالذيالدينفيالغلوخطورةإلىونثه

عليهالمسيحبهارئيالتيالسوءمقالةوصحح.النبيينفيوالطعن،العالمينلرب

الحاسدين.اليهودقبلمنالسلام

بذلكوجدد؟لهشريكلاوحدهاللهعبادةالىبالدعوةالمرسليندينأحيا

آلرخقدولقمنأجغتتازمئلنآمنقئلكمونآزسمئنامق)وقثل:تعالىقال؟النبييندين

أوقآ:كلهمالرسلدعوةمبينأتعالىوقال45،،:الزخزفأ!،يغتاونةالهة

الأنبياء:1!!قآغئدولز؟،الأإئةلأآلةإت!لؤحئإلأرسئوليينقنلفينآزسسفصآ

النصرانيةوتسبتالنقائصلهاليهوديةن!تتأنبعدوتنزيههاللهبتعظيموجاء

الولد.له
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والنصارىاليهودفعلكمااللهدونمنبعضأبعضهمعبادةمنالناسوأنقذ

ورهبانهم؟أحبارهمفيقبلمن

حكيممنتنزيلخلفهمنولايديهمنالباطليأتيهلامحفوظبكتابوجاء

المحاسن،منالكتبفيماجميععلىمشتمل؟الدعوةوفيه،الحجةفيهحميد؟

ومهيمنأالكتبمنيديهبينلمامصدقأكانفلهذافيها،توجدلاضروريةوزيادات

فيقرر،اللهنسخهماوينسخمنها،حرفما"ويبطل،الحقمنفيهامايقررعليها

فإنفيها،نسخالذيوالقليلفيها،يكنلمالذيالمبذلالدينويبطل،الحقالدين

ب!محمدإرسالفيفكانالمقرر()1(.المحكمإلىبالنسبةجدأقليلالمنسوخ

والباطل،الحقبينوالتفريق،الدينأصولمنالسابقةالكتبفيلماالتصديق

قذآ!هتف!!طأخل؟تعالىقالوالرشاد،الغيوبين،والضلالالهدىوبين

وتثفوأآنصتفمنتخفوت!نئتمئئا!ث!بمثكغئتبرم!وخمامجلالجئم

ألتهيه!يقلإىمببؤ!تنبنورألتوينىمجلإئحمقذتحثزعرر

يماديرألنورا!ألتهلئميئنؤيخيرلمجيمألش!ئسسمحلرضوفلأأتتعمف

أئتسييخئؤألتة!!قالماالدييئ!قرتتذ!نشتفببرعحز!إلىؤتفديهز

7جمتآلم!عيحئقلربرآنأزادإثستئاأدت!ينيتيثفمنئل!يغأتن

تنتفماؤتاؤاقيزص!ألمئتمؤنئئئث!بث!تهيحأالآزمىفيؤتتؤأنلأشزصيتم

ألت!آ!لنوبراتخنؤآلئصزىآئتهؤؤتاتمئ!قلىيرثيصكلعتئوألتةت!ث!ايمتاتحفق

تنؤلقدبتشمايريمنتغيرضققيتنتمترآنتصتلبنمانولبهميغدئبهغقلخقلؤآجتكؤ

ئذآيمتن!!كآفل!الم!يزلماتوتيتفضآؤماؤالأزضىألمئمنؤتئقذؤيت!تستآغ

ققذتديرؤلاب!مثيرمنماجماةناقاتقولواأنألزسملىقونقتزصغلىلكغيقزسمونضةبمنم

91،.-15:القاثدةأ،!قويريثقشصغلىؤآلئةؤتلأيربتثمل!جآيهئم

ولن،والظلمبالكفريموجكانالذيالعالمصلاح-لمجي!بإرسالهحصلوقد

الخيرفهذا،طريقتهعلىوالسير-!ي!هديهإلىبالرجوعإلاالمسلمينحاليصلح

دينأزالفإنهالأنبياء؟منأحدمنمثفهوقعمار!ببعثتهحصلالذيالعظيم

اليهود،وقمع،المجوسدينعلىوقضىوأوسطها،الأرضقلبمنالمشركين

والمرسلين.الأنبياءمنقبلهأحدعليهايقدرلمالثلاثهذهمنواحدةوكل

تيميةصابنالاصلاملثيخ،الرسولبينهاقدوفروعهالدينأصولأنإلىالوصولمعارج)1(
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ويتخلقونالعبادبهايتمسكسلوكآوجعلهاوتممهاالأخلاقبمحاسنوجاء

أتباعهجعلتدعوةإليهاودعا،العالمفيمثيللهايقعلمبصورةحياتهمفيبها

والعايدآتغيظؤالناليبنوألصر!الشر%فيئيقون،آلدبن:منوكانواالدنيا،قادة

يمنفثوئ134،و"الذييئ:جممزانآلأ!(آنئخيمنبئلمجمثؤألتةآقالينغين

ؤلالمخهزضؤئؤلازيهغجمندآتجزئئمقتئضؤغلآيةيم!يمؤآقفاريألتل!آئؤتفص

ؤأكيآلغفؤأضذ:لهاللهقالالذيبالنبيمقتدين274،:التقزةأ"!يخزلؤلتكتم

إؤلا:تعالىلقولهممتثلين9911،:الأعرافأ!"أتجفلبغيئؤآغرتقيأل!ت

"!ف!رتخآلاصمجثلآأدئةإنمرضاآلارفعفيئت!ثىؤلالفاي!ضئألق!غر

18،.:ألقمان

الهداياتتلكمننبئهمبهجاءبمالأخذهمالأولىالقرونحالصلحولما

أفواجآ.اللهدينفيالناسودخلالأرضفيالقبوللهمحصلالعظيمة

وتد،المجتمعإصلاحشأندولةأيفيالأمرولاةيواجهماأشقمنولعل

الجهلاءالجاهليةمنحالهتغيرتبحيثوتوجيهاتهبحكمتهالمجتمغ-حب!أصلح

يحسمترابطآمتحابأمجتمعآبهجاءالذيبالهدىجعلهأنالىالظلماءوالظلمة

وأمر،والقريبالطريقوحقالجار،بحقوقأمرحيث،والآمانبالراحةفيهالمسلم

،والبهتان،والنميمة،الغيبةعنونهى،الظنمنكثيرواجتناب،الأرحامبصلة

التعاونعنونهى،والتقرىالبرعلىبالتعاونوأمر،بالألقابوالتنابز،والسخرية

الجاهل،عنوالإعراضبالعفوتقابلالمسلمعداوةأنوبين،والعدوانالإثمعلى

عنونهى،القربىذيدهايتاء،والإحسان،بالعدلوأمر،أحسنهيبالتيوالدفع

ؤألآخسمينبأتحذليتأئزآلتةإن)!:تعالىقالكما،والبغيوالمنكرالفحشاء

تذئهرولتلققئمتعظكئتموأل!شؤآلئنحيرأئفخشملىءعننوتتكآتفرفى2!)يآي

09،.:التحلأ!،

ءاتؤاألذين)تأتها:تعالىفقالوأهلهأسرتهفيالمسلموقايةعلىوحرص

أدتةيقصعونلألمثدا؟غلآظمكبكةعيهاوألححارةآلاس!وقروهاتاراوآقييمآنفسعتمقؤا

6،.:التخريمأ!،يؤتيونتاؤئققلو!آتركتمتآ

المعاملاتبابفهذا،دنياهمفيالمسلمينصلاحابوابشرغهيغفلولم

أدتةإؤآغتعالىقال،البيعوأحل،المحرمالكسبمن!فيهحذر،المالية

ومىأطاإ،ؤآتز*سملفتاققبماقآشهىزيبمءينمؤجمظةةجاقمىآلهلؤأؤحزمآنبتغ
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الي!مى:275،وقال:التقزة1"!خياوتييهائغآلتارآضحميبخؤكبكعاذ

أكلعنونهى891،،:التقزةأزبئم"ينفضلأتنتغؤأأنصاحغينئم

ودفع،الشرعيةمصارفهفيالمالصرفضرورةإلىونبه،بالباطلالناسأموال

إذآأؤالذليئ:تعالىقال،الإنفاقفيوالاعتدالالتوسطأهميةمع،فيهاللهحق

67،.:الفرقانأ!!قواكاذئفتىو!انتقزو(ؤلأيم!ترفوأثتمآنققوأ

الأمور؟؟تلككلإلىونفعهاهتمامهوصلبثمرعبعدهاوقبلهاحدجاءفهل

والأنفسالدينفي؟الكليةالضروراتعلىبالمحافظةأحدجاءوهل-

عليها3بالمحافظةجا?تج!كماوالأموالوالأعراضوالأنسابوالعقول

علىالعقوباتأغلظفثمرعالضروراتبتلكالمساسعدمعلىحرصلقد

فشرع،باللسانكلمةبمجردالاعتداءذلككانولومنها،شيءعلىاعتدىمن

فهذا.جلدةثمانينالمؤمناتالمحصناتقذفلمنالقذفحدالمثالسبيلعلى

ومصالحه.المجتمععلىبالمحافظةكفيلالشرع

ألتةئؤأيخذكئمالآ:تعالىقال،الناسعلىالتيسيرجانبيراعيشرعوهو-

225(:البقزة1،!لجيمغفورؤأدتةقلوبكغكحتتب!يؤايخأيممؤقيهنأيتتيهغقيبألتقير

185(.:التقزةأأنحترأب!ئمئيفيؤلآآئيئشرب!خأدتةإئبيذ

تقيأتلمأنهالأرضأهلباتفاق"ومعلوم:تيميةابنالإسلامشيختال

والعلانية،السرفيوأطيعوالأجساد،القلرفيلهوانقادتوظاهرآ،باطنآالعالمساد

غيروغربآ،شرقأالأقاليموأفضلالأعصار،جميعفي،مماتهوبعدمحياهفي

بذكرهم،ونؤه،وصذقهم،قبلهالرسلدينأظهر!ومحمد...يضمحمد

عظيمة،امثموغيرهماوالمسيحموسىقبل،والرسلبالأنبياءآمني!فبهوتعظيمهم

كانواالكتابأهلمنهؤلاءيعرفكانومن،بهميؤمنوالمءجم!محمدلولا

داودفييقدحونوكانوا،المسيحفيالكتابأهلكاختلاففيهممختلفين

الرسلمنلهمذكر!ووف!نهوأيضآ...عندهممعروفهوبماوغيرهماوسليمان

إ)1(وغيرهموشعيبوصالحهودمثليعرفونهيكونوالمما

جم!.بمحمدإلاجميعهمالأنبياةبهجاءالذيالإسلامدينيظهرفلم

فييحدثلمبحيث؟المناقضةغايةالشيطانمرادناقضالذيمنثم-

5.603/-باختصار-الصحيحالجواب)1(
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.!محمدرسالةمنومرادهللشيطانمناقضةأعظمأمرالأرض

كنهارهاليلهاالبيضاءالمحجةعلىوتركنا،الدينبهاللهأكملالذيومن-

دينكئملكغآكضقتإآفؤم:تعالىقال3،عيههمحمددينغيرلمستزيدمجاليعدفلم

إؤتمت:تعالىوقال3،:القائدةأديخ!أأ!لانمثئمقكغؤرصيثيغميئغقبهغؤأتمضث

115،.:الأنغام1!،القييرآلئميخؤتموييهمئصمتدلى،ؤغذلأصحذبمترئذءطضت

.الأحكامفي:وعدلآالأخبار،في:صدقآ!ديئهجاءوهكاذ

وعيسىوموسىابراهيمعليهكانالذياللهبتوحيدقامتالتيالأمةققثم-

الرحمندينوأقامت،بعثهرسولوكلاللهأنزلهكتاببكلوآمنتالرسلوسائر

؟.الأمممنأحديقمهالمإقامة

نورهكان،بدينهمتمسكأأمتهمنالطائفةأوأمتهمنالواحدكانوحيث

أمروهذا،سواهمنكلعلىفضفهئعرفمنصورأ،معطمآباهرآ،وبرهانهظاهرآ،

بهاللهخصلماالكتابواهلالمشركينمنالكفارارضفيالناسيعرفه

مشارقفيالربدينأمئهأظهرتوقد،الحقودين،الهدىمنوأمتهءلمجيرمحمدآ

فائدةلاإنه-وعدلعلمعندهمن-يقولفهل،والعملبالقولومغاربهاالأرض

رسالته؟عنئستغنىوأنه!تمحمدإرسالفي

يزيدماعلىالشصىبكسوفالقولنظيرالقولهذالكانبذلكقيلولو

وقتفيإليهاالناسيحتاجالشمسلأنأعظمبل،اليومإلىقرنآعشرأربعةعلى

أالسراجأماحرارتها،وشدةوهجهامنبهاالناسبعضقيتضرروقد،وقتدون

سرآونهارأليلآمكانكلفيإليهالناس-لج!فيحتاحاللهعبدبنمحمذالمنيرا

وعلانية.

من:موتهبعدالعبذعنهئسألماأولفإن؟بهوالآخرةالمآلصلاحواما

نبيك؟من؟دينكماربك؟

تعالى:قال:لهقيمةفلاصحيحةعقيدةعلىمبنيأيكنلمإذاالعملإنثم

وقال23،:الفرقانأ!،تنثوزاقملىصقخقفتةغتلىيقغيرأتاإلى)ؤتدتا

كأزائاعتهصتحبطآث!ركوأؤثؤعما-مهيقيسثابمتنبر4كلىآلت!ممذىإدلك:تعالى

.88(:الأنغام1"!ئضضلو!

اللهأنزلهالذيالماءباهميةيكونمااشبهللعالمعتيئرسالتهصلاحإن

منكحالحالهوكان،والضلالبالهلاكنفسهعلىحكمفقدضيعهافمن،للحياة

http://www.al-maktabeh.com



معرضوهو،بهإلاللاهتداءلهسبيلولاالموحشالطريقفيبيدهدليلهضيع

فلما،وجهتهيعلملاتائهآالبحرفيالأمواجتتقاذفهبمنيكونماوأشبه،عنه

،الضلالفيإمعانآعينيهأغلقأمامهتتضحالأشياءمعالموبدأتالشمسأشرقت

يعيشهاالحالةوهذهحائر،العمايةمنلهمنقذولاسائر،الهلاكهاويةإلىوهو

عت!.الرسولهديعنأعرضمنكل

شؤونأهمفيضلتقد-!ر،بهتؤمنلمالتيالأممإليها-لتماإلىوانظر

وجودها،غايةتعرفولاربها،تعرفلا،مطمئنةغيرضائعةقلقةفهيحياتها؟

أضل.همبلكالأنعاميعيشون؟الموتبعدمصيرهاتعرفولا
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الا-يخرالباب

حقوقه!بيان

مبحثآ:عثرثلاثةوفيه

بهفالايمان:الأولالمبحث

اليه.والتحاكم!قولهتعظيم:الثانيالمبحث

.!بهجاءلماالتسليمكمال:الثالثالمبحث

ونهيه.لأمرهوالاستجابة!ي!،طاعتهوجوب:الرابعالمبحث

بهديه.والأخذع!بهالتاسيوجوب:الخامسالصحث

.بغيرهوالاقتداء!،أمرهمخالفةمنالحذر:السادسالمبحث

.!محبتهلزوم:السابعالمبحث

.!توقيرهتعزيرهلزوم:الئامنالمبحث

.!عليهوالسلامالصلاةوجوب:التاسعالمبحث

وذريته!.أأهله"وآلهبر:العاشرالمبحث

المؤمنين.أمهاتك!أزواجهحقمعرفة:عشرالحادي

!ه.أصحابهعلىالثناء:عشرالثاني

بها.الاحتجاجوأهمية!ص،سنتهصيانة:عشرالثالث
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الأولالمبحث

ل!بهالإلحمان

ومنها:،الكريمكتابهمنكثيرةمواضعفيبه!الإيمانالفةأوجب

لؤ:مؤ!!%ليمع!3يقئحي!تحرتزقئآذهلأقلةاتؤأألرينإت!كا:تعالىقوله

"!تئتونكنملمنتلأضيردب!ؤأتف!يمغيأتولمحكزآلت!صمبيل!فيزتخياو!تؤب!ولىبألت!

11،،-01:الضفأ

"!ضيرلضمونيماو3دتةأنرلأالدىؤألؤؤزيئولموءبأقرإكايخؤأ:وقوله

8(.:التقائنأ

ؤ!قلتييما4يأ!زدصيويىا!فأ؟تيئألتبىؤزممول!بأدت!تايئوأ..إ.:وقصله

158،.:الأعزاف1"تقتذلنآثضتغؤأتبفؤ

رسمويرغلىترلىأثذىؤأليهتفؤزشولمهيألئ!ةاينوأةامنوأآلوينأتأ!ا:وقوله

ققذالأيخيرؤآلويرؤزئي!جمئبإءؤقخكيصيأدت!كفزؤتنقئلىينأنرذألدى-ؤألمجتب

136،.الئساء:أ،تييداضئلأضل

مبهرةاتنو(نملدينيي!بضتنهفينجحثكرمئاؤأنفقوأؤزسمويرءلهأدئ!إةايؤ(:وقوله

7،.الخديد:أ،!بهل!آضكتمؤآنفقوأ

زتهتإءينكقفاتنئؤتكئمبرمئولههوإمؤاأقةآئفوأءامئوأألديئ31يآ!ا:وقوله

28،.الخديد:أ!!زجيمغفو3ؤأدترلكمؤبغفربوءتضثصوننوراقحئمؤتحظ

القتح:أ!أممعيرالقبهييزلنآغتذبمق!بمؤرممولهءبألتميؤينماثضإومن:وقوله

ؤئويزؤوئحززؤؤزمئويىبأدئملؤيئوأ!ؤنلىيزاؤئبشزااشهاآزمتلكأإئآ13،

8-9(.:القتحأ!"وص!جبلآبنز:ؤ!تيض

السعيرمنالنجاة-:السابقةالآياتمنأخذأ-بهالإيمانعلىفيترتب

منوكفلينسبحانهبمغفرتهوالفوزالبعيد،الضلالمنوالهداية،الأليموالعذاب

الكبير.والأجر،رحمته
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هام:تنبيه!ب

تعريفنستحضرأنعلينافيجبرت!بهالإيمانعلىالحديثيأقيحينما

الوجهعلىعتيروبهالإيمانمعنىعلىنقفأنيمكنحتىالسلفعند)الإيمان(

الصحيح،

علماةعليهالذيأن-و)ياكماللهرحمنا-"اعلموا:اللهرحمهالآجري)1(قال

داقرار،بالقلب"تصديقوهوالخلقجميععلىواجبالإيمانان؟المسلمين

إلا،والتصديقبالقلبالمعرفةتجزئلاانهاعلمواثم،،بالجوارحوعمل،باللسان

حتى،باللسانونطقالقلبمعرفةتجزئولانطقآ،باللسانالإيمانمعهيكونأن

مؤمنآ،)2(.كانالثلاثالخصالهذهكملتف!ذا،بالجوارحعمليكون

:القوليجمعهامترادفةبتعريفاتالسلفوعرفه

قولوهو؟بالأركانوعمل،باللسانوإقراربالجنانتصديقالإيمانإن

)3(.وينقصيزيد،وعمل

بتوحيدليقروا،كافةالناسإلى-لمج!محمدأنبيهبعثوتعالىسبحانهوالثه

عليهموفرض،اللهرسولمحمداللهإلاالهلاويقولوا:،برسولهويؤمنوا،الله

منموقنآ،بلسانهبالشهادتيننطقمنهوفالمؤمن،رسولهطاعةمنها؟،فرائض

)4(.عليهاللهاوجبهاالتيبالفرائضوعاملآ،قلبه

و)عمل(،اللسانو)قول(القلب)اعتقاد؟يشمل!بهفالإيمانوعليه

.(الجوارخ

لمج!بهالإلمانئغرتالثلاثةالأركانهذهوعلى

فقيهبغداد،قرىمن)آجر(إلىنسبة،الآخزيبكرأبو،اللهعبدبنالحسينبنمحمد)1(

16/133.النبلاءأعلامسير:انظرص036سنةتوفي،محدث،ثافعي

.911صالشريعة)2(

أربعأضمن54صعبيدلأبيوالإلمان،1/45الإلمانكتاب،البخاريصحيح:انظر)3(

والجماعة،السنةأهلاعتقادأصولوشرح،الألبانيتحقيقالصنة،كنوزمنرسائل

373.صالطحاويةالعقيدةوشرح834،-4083/للالكائي

.101صللآجريالئ!ريعة:انظر)4(
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يلي:مافيشمل)الاعتقاد(:الأولالركنفاما

:!محمدآأرسلقداللهأنالإيمانوجوب!ة

أفررممولىإيئألآمفثآئفاإئل:تعالىلقوله(كافةالناسإلى)رسولأ-

بتي!بملفايمى!افةإ،آزمصفئذإومآ:وقوله158،:الأعزاف1جميثا"إيتخ

28(.أشت!:!،يغقموتلاآلثاي!آتحزؤلبهنوصنديم

أدت!داقيقيئو(إتقؤقأ:القرآنسمعوالماقالواإذ(،أجمعينالجن)دالى-

31،.:الأحقاف1،!آليرغذالهاققؤ!زكمزلزلهكلين!متغفزبهءوإمنوأ

4(.0:الأحزاب1"...آلت!نؤضاترآلتهزصموذوثيهن...!(للنبيين)خاتمآ-

آلكتتقفزؤآنرنآبآنجئتضزشاتاآزسمقتاأتقذ(والبراهينبالآيات)مؤيدآ-

25،.الخديد:أ."..بآتق!و.آلناس!يمومؤألميزان

الكريمالقرآنوهي(؟العالمينبهتحدىماومنها،عظيمةبحجج)مصدقأ-

وآذغوأنثل!ينبئور:فألؤ(نجمبمغلنرلآئضا!ببفيئحنمغأؤإيأتعالىقال

آثيئألازقأتمؤاتقعلؤأؤثنتقحفوألأبان!صويتنكنمضإنالئح3ونيينسئهدأيهئم

24،.-23:التقزةأ"!لمييقي(تتؤألجحازةآلاالىؤ!ومما

والبشرية،الاصطفاء،؟حيثمنالمرسلينسائرعننبوتهتختلف)ولا-

)1((.يشينوعماالدينفيوالعصمة،الدينأصولإلىوالدعوة

ضلآؤئاتأتإئنألرش!لىقتل!ينلختقذزسمولمإ،محماأوماتعالىقال

آلثنجيرلينألئةوصممخنرىساآدئةيضققلنعيتئوعنمينقيتومنعكفبكغغل+أنققتئم

إتةلأآل!إق!لؤجئإلأرسولرينقنلفينآزسمفناإؤتآ144،:جممزانآلأ!"

25،.الأنبياء:1!"تابرعبدوتتج!الأ

!ضمحمدآنبيهخصقد-وتعالىسبحانه-الثهأننثبتأنيجبكما-

لهوأحلت،أجمعينآدمولدسيدفهو)2(المرسلينبهافاقكثيرةبخصائص

4/931.01/592،الفتاوىمجموع:بعصمتهالمرادفيانظر)1(

لأبي،الرسولخصائصفيالسولغايةمنها:،الكتبمنمجموعةالخصائصمنألفت)2(

،الرسولوخصوصيات.للسيوطي،الكبرىوالخصاثص،الملقنبنعمرحفص

فيالأحمدوالقول.الصالحيلمحمدالمختار،خصائصالىالمحتارومرشد،للقطلاني

.الحايعمرلأبيمحمد،امةخصائص
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...المرسلينخاتموهو،الكلمجوامعوأعطي،بالرعبونصر،الغنائم

بهيخبرماكلفيتصديقهعلينافيجب؟العالمينربرسولأنهداموما

قالؤاآلأخزابألمومنىنزظإؤخما:الرحيمالرحمنأخبركما،المؤمنينحالهووهذا

"!ؤئتتمديماإيمتاإلأزادممثمومادرممول!آدئهوصدققؤبموئاآدته"وغدناماافا

22،.:الأحرابأ

به)1(:الايماننواقضمنكانولهذا

ييووبهجاءمابعضتكذيباوث!،ءتكذيبه

4،.أقاطر:!أألأكلورترضعآلت!تلىقتيكينرم!لكدبفتقذئكدبوئرإق!ن

14،.:أص"!عقاىخقآلزممل!دليإ،؟إإن

14،.:أق،!ؤجمدلحقألرشئلكدتئحؤئغؤئؤئمأك!بيهزإؤأضئهه

"!ظانوئوممغالحذابف!ضذمممتكذبوةيتهخرسصولمفيةممئمإؤتتذ

113،.:ال!تحلأ

،!غضوزاالأؤزب!ولهعآدته"ؤغذتاتاترفىئلؤيهمفؤآلدقأآلئتنو!تتولم"ؤلأ

.،12:الأحرابأ

وأأحلهماوتحريمجمح،هديهعنالإعراض:بهالإيماننواقضومن،

حرمه!ماتحليل

أؤلبهكؤمآدللثبغدينمايتفمقنيلقلؤنرئرؤأظغناقىلآلزسئول!بآدتهةاتآأؤتفولؤت

47،.:الئورأ!!تيآتمؤ

أدئةمحرممانخينمؤنؤ،الأيخريآلؤمصولايأطهينرمنؤتلاالدبأئئلىا

يدعنآلجرت!يغالو(حتئالجتمبأوتوأالذبمنآلتئبينتديؤئولآؤرممولبما

92،.:التوتةأ،!ضفروتوممئم

هديه:أودينهصحةفيالشك!:بهالإيماننواقضومن!ه

ؤآنفصمهزبآتؤدهغؤبخهاوأترتابوأثتمثتمؤرمموليمهبألئ!ةامنوأآلوينآتئؤينونأإنما

15،.:الخجزاتأ!،ألضدقونمممأؤثبهكآلتةصسيلىفي

بعضه:أوبهجاءماكراهيةبه!:الإيماننراقصومن*

،الوهابعبدبنمحمدالثمبخالمجددالإمامالإسلاملث!يخ،الإسلامنواقض:انظر)1(

27.صالتوحيد(مجموعة)ضمن
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فئمألتةتغفزقلنصيرئتبيينكتمق!تتغيزإنقئم!تتتغفزلاأؤكغإأستتقفر

ألئخقفؤخقر!خ!القنيمقينآلفؤتمتهدى،ؤأدتةؤزسئولف!يأدت!تحقزوابآئهتمدلذ

شفروألاؤقالؤ(ألئرمميلفيوآنفم!هغيةنولمضيجفاو(آنكرهوأألئمركمولخئفيمقعوهتم

لماتجر%اكتيماؤيتئكو(تيهيلأطتق!حكؤا!تنتهونتمنرألؤح!بمآثمذجهئرنمارتلالخينفي

تخرص(ثنققليقخروجف!متئدلؤئريئهئمطآيفؤإذألبرزجمثق!ن!يكييبونكأنو(

ؤلا!ألمجييينتعتآفحاو(صضأؤلبألقعوفىزض!يتصاتكلغاؤامىئئثلوأؤثنأبذصاتى

وهتمومالؤ(ورسمولمهلأدتهكقرواإتهت!قبرصغلىتتمؤ،آبدأناتئثهمآصمغل+لصعل

84،.-08:التوتةأ"!قئيمقوئ

:إيذاؤهأوفيهالطعنبه!ةالإيماننواقض!ةومن

ممهين!عذاباتمموآعذآإلأخرترآلذيآيئألته"لضهملوبموت!أفةلؤدوخآلدينإإن

57،.:الأحراب1!!

بهديه:اوبهوالإستهزاءالسخرية:رت!بهالإيماننواقضومن!ه

!الؤاإنيزضؤأنآكأؤزسمولهلمؤأدتةلئزضوئحتمبأقهـلكتم)لمخفوئ

ييهأاخلاجثئرتازتمقأثوزبموتاألنةلمجاير؟منأتبمايقمواألغ!نؤيب

فيبماشبهمئممموؤلخئيزئتزذآنأكتققونتخذر!ألقطيرالخرئدنئث

إنماققولررمحآقيضوقن!تخذروئئامحزبمأدتةإثأشحغنربمتيمتلوبهئ!

26:التوتةأ!"قمئئغننتر!كنئزؤزمموييمو%تنوء(يأدت!فلؤتفقصثتخؤض!تا

.)65

بههصالؤأئامتئصس!خزوأيأللىيئفكلاققتلكننبنممل!أشغنرئ)ؤتقد

01(.:الأنعام1!"ي!ئهنرتر!

عقاب!انفيهفآضذتهئمثمكفروألفدينقآتتتقتكقنبرمملآئمتغزفى)ؤتقد

32،.:الرعدأ"!

أعدائه!موادة!بهالإيماننواقضومن!

ؤتؤؤرش!وتبماآلئةمحآدمنئؤآذوئآلأخروآتؤربألثرئؤنؤتىئؤم!تجذالأ

فلؤبهئ!فيتحتبأؤقبكعثيزئهق!آؤلمخؤنفزآؤفنمآتنهآآؤاب!ةفنمةتحانؤ،

ييثاخيديخآالآتقزمجنغاينتضرىجتمئؤئذيخفزيتةبزاجؤآتدخمآلايمن

"!آفقيكلنهمألت!جربإنآ!ألئ!جرلطأؤثهكغتاؤرفوأغهخألتهزعى

22(.:المخادلةأ
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ومشاقتهمحادتهبه!:الإيماننواتصومن8

تيتنثةاقمتمأنرجمخؤقذفتالضيناللىينكيتكضاكئقؤاتؤمموتهرألنةتحآذونآللىينإإن

،.ه:المخادلةأ!أئهينعذالبؤللبهييزن

،!آلعقا!شلىيدآلتةق!!ألئةي!ث!آقؤمنورمموت!أقةثئآقوأبآتهت!أدلك

4،.الخشر:أ

الركنيأتي)الاعتقاد(الأولالركنبعدبه!،الإيمانأركانبقيةإلىنعود،

وهو:الثاني

(:باللسان)القول

تاذحتئت!نهفيلإبنجزإلم+أننرذؤقآإثيتاأنرذؤقما؟لئ!:اتتاألؤلوأ:تعالىقال

آضمبذئقترنلازييزينآلتييزلتأويئؤتماؤجميم!ئنوسىأفىنومآؤآلأمتحاوؤتضفوب

ئتمق!تمآتؤتؤأؤ"ينآقتدو(ققد!هةاتنتمتآبيثليةاقؤ(قإق!ئضلفوتأتبماؤتخنيتثز

وقوله:137،-136:التقزةأ!"الثايرآالئمييعؤلهؤأدتاتتتكيبئميثقاقفي

ؤتففولبو)تصخقؤ)شنييلإئزييمقلىأننرلىؤتأخمئتاأئننلمؤتآبآلت!ةاتئاأئل

تبماؤتخنيتفضأخ!ئينئقتن!!زئهئمينؤآلتبيوثؤجمايتىموتىأفىخؤقماؤآلأسنتاو

84،.:جممزانآلأ،!م!يمو

فيجاء.اللهرسولمحمدآوأنالثهإلاإلهلاأن؟بشهادةالنطقمنبدفلا

رسولمحمداللهإلاإلهلايقولواحتىالناسبقتالالأمر"باب:مسلمصحيح

ومنها،البابهذافيأحاديثثمانيةاللهرحمهمسلمالإمامروىثم."..الله

رسولمحمدآوأناللهإلاإلهلاأنيشهدواحتىالناسأقاتلأنأمرت9!:قوله

وأموالهمدماءهممنيعصمواذلكفعلواف!ذا،الزكاةويؤتوا،الصلاةويقيموا،الله

()1(.اللهعلىوحسابهمبحقها.إلا

عمابالفعلالتعبيرفيه9حجر:ابنقالذلك(فعلوا)ف!ذا:قولهعلىوتعليقآ

إ)2(.اللسانفعلالقولإذ..قولبعضه

الناسبقتالالأمرباب،الإيمانكتاببنعمربناللهعبدعنبندهصحيحهفيمسلمرواه)1(

بلفظ:والحديث36.حص!لمشرح00/1212.اللهرسولمحمداللهالاإلهلايقولواحتى

ذكره،متواترحديث"...اللهرسولمحمداللهإلاإلهلا:يقولواحتىالناسأقاتلأنإأمرت

35.-34ص،4حالمتواترةالأخبارفيالمتناثرةالأزهارقطففيالسيوطي

2.خه1/76الباريفتح)2(
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فهو:الثالثالركنوأما

(:)العمل

،النصوصبهاجاءتوالتي،اليهبأدائهاالمسلمأمرالتي-!ضبحقوقه

سيأتيالتيالحقوقمنوغيرها،ومحبته،وطاعته،وتعزيزه،ومتابعته،كتوقيره

القادمة.المباحثفي-اللهشاءإن-تفصيلها

إإتبا:تعالىقوله!بهالإيمانفيالأعمالهذهدخولعلىوالدليل

ت!ثذلؤضتئتدهبوأثزتجاجآقيكأشم!انوأو!ذاؤزسمويه،يآلتهةاتؤأآلدينآنمؤيو%

قأذنثمآيهتملسغفىآشثتزكق!داورمموي!!أقميؤفولتآلذينأؤتيثبضتئدلؤتكالذقيإن

62،.الثور:أ!"زحيرغؤرآقةإئألتةكئموآشتغمرصمتهخشثتلمن

به!الإيمانفيباللسانوالقولبالقلبالتصديقمجردعلىيقتصرمنأما

أخطأ)1(.فقد

المجددللإمامالموجزةالعبارةتلكإلىفانظرسبقماتجمعأنشئتلان

حيثاللهرسولمحمدأأنشهادةمعنىفي:الوهابعبدبنمحمدالإسلامشيخ

وألاوزجر،عنهنهىماواجتنابأخبر،فيماوتصديقهأمر،فيماأطاعته:قال

.!حقوقهبسائرالقياموجوب:بهأخبرومماشرعأ)2(.بماإلااللهيعبد

الإيمانعرفحيث14.-201/عياضللقاضي،المصطفىحقوقبتعريفالشفاانظر:)1(

محظمأنمنبالرغم،الإيمانمسمىفيالعملدخولعلىينصلمحيثمخلأتحريفأ

الجانب.هذافيكتابه

.7صالنلاثةالأصول)2(
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ا!عانيالمبحث

اليهوالتحاكمس!ثولهتعظيم

ماالنفوسفيوالأثرالوقعمنوأقواله!اللهرسوللكلاميكونانيجب

إلىوتصلأخبارآ،كانتإنبهافتؤمنالقلوبإلىيصلبحيثلغيرهليس

طلبأ،كانتإنبهافتعملالجوارح

محبويه،كلامعلىالمقبلحالهو!المصطفىأحاديثمعالمسلموحال

لأخبارهسماعهطريقةفتكون،نلاحهوطريق،نجاتهس!يل!تكلامهبأنالعالم

فأقوالهالأنباء،سائرمنأعظمبهاواهتمامهالأخبار؟ساثرمندماجلالأتقديرآأشد

الهدايةعلىاشتملتفيها،زلللامعصومةيواحاديثهفيها،ضلاللاوحيرت!

سمعهاوألقتبحقحيةالعبادقلوبكانتولووالشفاء،والحكمةوالموعظة

للمسلمينيكونولن،عليههممماأفضلاليومالمسلمينحاللكانفلأقواله

رسولهوقولاللهقولبتعظيمإلاعز

يلي:مابهاالثهامرناالتيقولهتعظيممظاهرأعظممنولعل

ورسوله!اللهقولتقديم-ا

!ر.ورسولهاللهالىالتنازعردوجوب-2

.!ورسولهاللهالىالتحاكم-3

.!ورصولهاللهاختبارمعالاخنبارنفي-4
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.!ووسولهالهقولثقديم-ا

آدتةإنآقةوتمؤأؤرئمولم!أدئ!تذلىتينئتدنوألآةاتؤاآلديئإتجآثها:تعالىقال

1(.:الخجزاتأ،!غييمكغ

فيهلكمالفةيقضيأنقبل،دينكمفيأمربقضاءتعجلواإلاأي

،)1(.دونهوالنهيالأمريعجلبمعنى...ورسوئه

لهتبعأكونوابل،قبله؟يديهبينالأشياءفيتسرعوالا)أيكثير:ابنوقال

شراثعمنورسولهاللهدونأمرأتقضوالا:الضحاكوقال...الأمورجميعفي

")2(.دينكم

الخطابفيوالإعظاموالتبجيلالأدبلزوموجوبإلىاللهأرشدوقد

فوقالصوترفععنونهى،فيهالغلظةولا،بالكلامتجهمهيجوزفلا-لمج!؟معه

نأعليهمبلالمجرد،بالاسمبعضآبعضهمالناسقينادىكماوندائه،صوته

،امن!!5أثدلينإتأيها:تعالىقالكمااللهرسوليا،اللهنبييافيقولوا:يعظموه

تخآأنل!غصنيلمايحئمكحفربأئنؤلت!تخهزو(ؤلا(لئتيصحؤتئؤقأضؤتكئمترتفو3

2،.:الخجزاتأ"!دت!ثضلن!وأنئرآغمئكثم

الخجزات:أ"!ث!لهنلاوآشرآغمئكمتخت!أأقتولهالأمرفيماوأخطر

الصالحةالأعمالثوابذهابيك!صوتهعلىالصوترفععلىيترتبقدإذ2،

وهذا،الخسرانغايةفيوهذا،المصيبةبتلكصاحئهايدريأندونوحبوطها،

وما؟،أمرهدونأمرأيقطعبمنفكيف-!ي!عندهصوتهيرفعفيمنالشديدالوعيد

رغبةعنه؟يحيدأود!؟قولهيتجاوزمنمآلوما-!ير؟،قولهيعظملممنمصير

الخطورةكايةفيمسألةإنهاله؟إهمالآأوعنه

،!النبيئعلىالصلاةكيفيةفي-عنهماللهرضي-الصحابةتوقفوقد

تكونلكيالشرعيةالأمورفيوالتوقفالتحريوجوبعلىعمليشاهدوهذا

!ك!اللهرسوذعنهاللهرضيسعدبنبشيزفسأل.الشارععندالمقبولالوجهعلى

:قال؟عليكنصليفكيف،اللهرسولياعليكنصليأنتعالىالله)زأمرنا:فقال

ع!:اللهرسولقالثم،يسأنهلمأنهتمنيناحتىءحب!اللهرسولفسكت

.13/116الطبريجريرابنتفسير)1!

4/502.كثيرابنتفسير)2(
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آلعلىصليتكمامحمد،آلوعلىمحمد،علىصلاللهمأقولوا

فيإبراهيمآلعلىباركتكمامحمد،آلوعلىمحمد،علىوبارك.إبراهبم

مجيد،)1(.حميدإنكالعالمين

ورسوله!اللهإليالتنازعردوجوب-2

لألئ!تؤبنو!كننمإنوألرمملاألئمإلىؤقرثىءفيتترغلئمق!ن..إ.:سبحانهقال

95(.الئساء:أ!"تأولينو!صم!م!خثنذلمكألاصوأتؤر

التأملإلىفيهيدعونفيستعليق-اللهرحمه-)2(إبراهيمبنمحمدوللشيخ

...الآيةفيماأتأمل:قالعندماالعظيمةالمعانيمنتحملهلماالآيةهذهفي

"ف!ن:شأنهجلقولهوهوالشرطسياقفيإشيئء(قولهوهيالثكرةذكركيف

جعلكيفتأملثموقدرأ.جنسآ،فيهالتنازعئتصورفيماللعمومالمفيدتترغئم"

لأدئوتؤينو!كننمإان:بقولهالآخر،واليومبالثهالإيمانحصولفيشرطآذلك

إليهيتطرقلاخيز،أنهعليهاللهيطلقفشئضثر"أذيأ:قالثمالأص".ؤالؤير

فيعاقبةأيتأوللا،إو؟خم!منقالثموآجلأ.عاجلأمحضخيزهوبلأبدأ،شز

وأسوأمحفقشز-التنازععند-الرسولغيرإلىالرداقفيفيد،والآخرةالدنيا

!)3(.والآخرةالدنيافيعاقبة

يك!.ورسولهال!هاليالتحاكم-3

ترإآلتم:!صالرسولوحكماللهأنزلمامعالمنافقينحالمبينأتعالىقال

تت!اكمؤ(أنيريدونقتلكينأننرذومأإليكأتنذيمأةاقنوأأئثغترنخمونأثديئإلى

بييدا!ضنلأيعتثخآنآفمتالنويرل!يهثيكنرو(أنأئيوآوئذآلظعوتالم

عنثتالمتماو!المت!قينزأيتآلرشموليوإدألترآنرلمتآإذلضالؤآقئمييلؤإذا

.(16-56:ءلئساا1،!وصايد

للآيةشرحهأثناءفي41(-اللهرحمه-الوهابعبدبنسليمانالشيخقال

1/503.الصلاةفيمسلمرواه)1(

وقته،فيالسعوديةالحربيةالمملكةمفتي،الثميخآلاللطيفعبدبن)براهيمبنمحمد)2(

066.صالأعلاممعجم:انظراكل.938سنةتوفي

607.ص"القوانين)تحكيمبعنوانالحجمصغيرةرسالة)3(

قتله،بالرجالعالم،محدث،فقيه،حافظ،الوهابعبدبنمحمدبناللهعبدبنسليمان)4(

316.صالمؤلفينمعجمانظر:اس233سنةباشاإبراهيم
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مواردفيالرسولغيرتحكيمالىعدلثم،اللهإلاإلهلاأنشهد)فمن:السابقة

مواردفيوتحكيمه،متابعتهذلكلوازمومن...شهادتهفيكذبفقدالنزاع

الىويتحاكمون،الإيمانيدعونالذينكالمنافقين،غيرهإلىالتحاكموترك،النزاع

أ)1(غيره

العلميذعيممنكثيرحال)وهذا61(:النساءأالأخرىالآيةفيقالثم

دالى،اللهأنزلماإلىنتحاكمتعالوا:لهمقيلإذا،الأزمانهذهفي،والإيمان

ولا،ذلكيعرفونلاأنهمويعتذرون،مستكبرونوهميصدونرأيتهم،الرسول

،)2(.يؤمنونمافقليلابكفرهماللهلعنهمبل.يعقلون

والكتالت،،الحكتم!؟رسولهعلىبهالثهمنماأعظممندانهذا،

تفولىثتموأفئؤوأنخكم(لكئمبأدتةئؤيمةآنيتمثميركأنةتا:تعالىقال.والنبوة

ؤيتاآتكتئيتم!مو!نمتزبمازئيتنكولؤ(ؤتيهنألت!2ئرينليجماص!كؤئؤ(يا،س

97،.:جممزانأآل،!تذزسمو!خمئص

همدقو+بهايكئزلإنوألت!ؤ"لنكرآكئئبةائثتفئمآلرينإأؤلبهك:تعالىوقال

918.:الأنغام1"!ببهييريئكاقئص!واقؤصمايهاؤءظآ

وقيل:،الفهم:وقيل،العلم:فقيل؟أقوالوفيه)الحكم(،معنىهناودهمنا

متقاربةأقوالوكلها)3(.الشرعيالحكم:وقيل،الأحكامتفصيل:وقيل،الأحكام

كثر.إيضاحوفيهجريرابنكلامسيأتي

ومآلجئتمأدت!يحمتؤأبخروا..أ.:تعالىقولهفيكما:الحكمة:ب!وآتاه

غيئمتق:بئيأقةأنؤالخفو(ألتةؤأتمؤأبفتيب!ؤأنيكتزآنيهتن!يخنغقنغآنربر

231،.:القزةأ!،

فيه،والفقهبالدينالمغرفةهي:وقيل،السنة)الحكمة(:معنىفيوقيل

)5(.الشريعةأسرارمعرفة؟وقيلله)4(،والاتباع

555-554صالتوحيدكتابثرحالحميدالعزيزتيسير)1(

557.صالابقالمصدر)2(

صالسعديوتفسير4/78،القرطبيوتفير3/324،5/263،الطبريتفسير:انظر)3(

011.

1/558.الطبريتفسير:انظر)،(

86.صالسعديتفسير:انظر)5(
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العلمإنها:الحكمةفيعندناالقولمنأوالصواب:جريرابنقالثم

عليهدلومابها،والمعرفةكل!،الرسولببيانإلاعلمهايدركلاالتياللهبأحكام

الحقبينالفصلبمعنىالذيالحكممنماخوذعنديوهو،نظائرهمنذلك

القولفيالإصابةلتئنإنهبهيعني؟لحكيمفلانأإن:منهيقال...والباطل

غيهختتؤأيغتمز!شلاييينوأئحثأترتتا:الآيةفتأويلكذلككاندماذا،والفعل

التقزة:أ"!لخيهيصأفيلينآنتإتكت!ممزبخهتمؤأيخكضةأليهتنيثلغيمهرءاتنذ

الذيكتابكويحلمهم،آياتكعليهميتلومنهمرسولآفيهموابعثربنا912،:

إياها،)1(.تعلمهمالتيوأخكاتك،قضائكوقضل،عليهمتنزله

يتلوهمابأنأمرهقدسبحانهفهووالحكمةالكتابرسوتهآتىقداللهكانهـاذا

ومهامهم.الرسلوظائفأعظممنوهذا؟للناسويعلمهما

علينا.الثهنعمأجلمنوهدا:الحكمة!تلاوته

أليهتنيؤئغيئفضةاتنكلخهغتلؤأتغغرسئو،ييهغوأنعث)قىشا:تعالىقال

912،.:التقزةأ"!آلحيهيرأققلينآنتإتكؤيمزكهنمؤآيخكضة

ؤؤيخيئماتيناةغيثكئمتتوائنخئمرصئولافي!ثمآزكتاأكضآ:تعالىوقال

151،.:التقزة!"أقىشاؤأتعثثئمفاويئيث!ؤ.ألمجضةائكحنبؤبتفئئم

ةانيناغثئكغرمئو!ته!وأعففلخنمقيآلتةمنأثقذ:تعالىوقال

تلؤأفثهتمرم!نعثهمهمهـعئو،ثئمئاولفنف!و!لج!مةآنكتنبؤؤكيولففئئم

164،.:جممزانآلأأ!

آدئةإنةؤآلحمزأطهءايخمئيقيوتينفييتكتاإآإدئحزن:تعالىوقال

34(.؟الأحراب1!!خبيرالطما؟ئ

منتقذلخهت!شلز(يختغغزسئولاأتجيختنفيشاعييمثئء:تعالىوقال

.،2:لخضغةاأ"!تيتااةغثئكخكةشاي!مس!ت!لتوأغلآدئة

:الناسبينبالحكمجم!لهالثهأفز

آؤئتهختأضكممجآ،وئرت!نيل!ئخمثلخيهيرأفننليزآنتأ:تعالىقال

بآ!م!تتتهمقآضكمصكضتؤإنشئئآتمزوئرخمكغتثزئفيرضقورإنغتهخآغيقق

1/558.الطبريتفسير)1(
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42،.:القائدةأ،!ألمقميمطينلمجمثألتةإ!

أدئأآزلك!قأألئاي!لطيفاجيراتمئآدتةان!طتز:تعالىوقال

501،.الئساء:أ!،ب!أدتةأنولا

ينرأتغنمرسش،ييهغر!مأئعثثئمئا!العفئكمتعالىوقال

آؤتتتهئم!ةوئرتأضكغآضلنح!يهيزللمثخمثإتكةاتنثئضيمفرليهع!كقكضقؤيمزتجهتمغيهخ

ألتةتقلاضإ!!3ضكت!كنمؤاخمتنتض!زوباثتثآئغير!ئثزورإن(قي!هخ

213،.:التقزةأ،!يز!،دتحزنالم!مثابممنيقوىيمصبهمميطين

فنخئمأزشتقييمئولاغلكقآآلئةمنتقذإلخهتمتحالى:وقال

فغنمربئو،وأنعثييهغرقآثئمفا2!سصصءصلمةاقئيبرشكوأغيتم

قآضكغللسمح!ح!دوئرأنقنليزآلحيهيزآنتإتكؤئضيئ!كتكنهي!يخبهتمةاتيكغقهتمتتلؤأ

!تغآضكمو)تةعتيفخمكتضزوب!ثئئائقرصورإنآ!قي!شكت!غغئتغغ!

يقييرخمقشلىتاإنشجم!رن!ابميقدىألتطمبهمطين!!-دة

"!أنول!أطةأزدكممأألئاشج!!لطفاآلف!ئإنؤاجمخمزةايخمق

94،.-48:القائدةأ

الكتابرت!محمدأنبيهأتى-وتعالىسبحانه-اللهأنإلىنخلصوبهذا

منوهذا،الناسبينيحكموأنالناسيعلمأنسبحانهوأمره،والحكمةوالحكم

يك!؟إرسالهثمراتأعظم

نأفعليناالناسعلىليتلوهبالكتابو!محمدآأرسلاللهأنتقررفإذا

العظيم.الكتاببهذائتمسك

نتلقاهاأنفعليناالناسليعلمهاالحكمة-جم!محمدأآتىقدالثهانتقررلىاذ

الغيث.نتلقىكما

فعليناالناسبينبهليحكمالحكمفمحمدآنبيهالثهأعطىاللهأنتقرروإذا

بحكمه.ونرضىإليهنتحاكمأن

حقوقه!أعظممنحقعلىالمؤمنينحضتقدالنصوصكانتولذلك

جاءتكما،بالقسطبينهميحكمأنوهولتحقيقهاأرسلوالتي،الناسعلى

يآدت!ةاتآإؤتفولؤت:تعالىقالالوعيدمنبانواعحكمهعنالاعراضمنمحذرة

الىلمخوادلا!بآنمؤمنينأؤلبهكومآذنلثبغدئنئتغفريقشؤذئزآ%طغضاويآلزلمئولي

مذعصإلينلألويميئئقئميكنلهك!فغرض!ونقتهمفريقإذاتئنغئملخكثمقومئرلرءآدئه
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همأؤث!كتلوزصموللأخميئيئألتهمجيفأنتخافوتآتمآرتا؟آىقرضىجمويهمألي!

05(.-47النورأ!"آلطائو%

ثمؤآطغتاأتولألرتمولي!آت!ةاتآأئغلفولوت:بالسنتهمالإيمانئظهرون:فهؤلاء

أؤلبهكومآدللثبغدئنماقتيفمفرلقتؤتنأئز:بأعمالهمالقولهذايصدقون!

تنئقئميكنأتولن:واحدةحالةفيالاق!الرسوللحكميذعنونولايآتمؤيخين،

:الأخيرةالآيةفيتعالىبينهفقدالإعراضذلكفيالسببوأمامذجميين،،إتهتأ"%

آلطانو%مممأؤلصكتلؤزسموثئ!خمئهئمألتهمجيفأنتخافوئآئمآزيمئو؟آرترفققكوبهمأأفي

مرضمنيكونقدالثمرعيالحكمعنأعرضققأنمنالتحذيروفيها!"،

للمنافقأوصافوكلها،الشرعباحكامظنسوءاو،للمانهفيريباو،قلبهفي

)1(.باللهوالعياذ

يقولوا:أنورسولهالثهحكمإلىدعواإذاف!نهمالصادقينالمؤمنينحالوأما

ورسمو!آلئ!المعكؤأإذاآتمؤعنينتؤلىتمنإاتتا:تعالىقالكماوأطعنا،سمعنا

وئحاث!وزممولأأدتةييهعومن!آلمقلونفئمؤأؤلبهكوآطغنأسممفايقولوأآنتئتئميخكر

52،.-51الثور:أ!"أنفآلروبئهمفماؤثبهكولئقهآلتة

.!ورسولهالهاختيارمعالاختيارنفي-4

آتيرهثمينآيختزةكئمي!نآنآت!إؤزمئولهعآقةقضىإذانؤمتةؤلايصوبن؟نإؤما

36،.:الأحزاب1أ!يبيناضحقلاض!لققذتؤيموت!ألتةيغصىؤمن

لهيكونأنمؤمنةولالمؤمنيجوزفلا،ورسولهاللهلقولالتعظيممنوهذا

يأخذلاأوبهايأخذأنفيالقرارلهأنفيدعي،ورسولهاللهأوامرفيالخيار

غايةفيالأمرفهذا،عدمهمنبهاالالتزامفيالحريةلنفسهيتركأوبها!!،

ورسوله.اللهلمرضاةالإسراعالمؤمنعلىبل،الخطورة

؟الموضوعهذاحولنفيسكلامالقيمولابن

فليس،رسولهوأميرأميرهبعدالتخييزسبحانهالفة"فقطغ:اللهرحمهقال

لىانما،ختثمفأفزهأمزاذابل،وسلمعليهاللهصلىامرهبعدشيئأيختارانلمؤمني

؟غيرهقولفيالخيزة

؟الشروطفبهذه،وبسنتهبهالعلمأهلمنالغيزذلكوكانأ،أمرهخفيإإذا

46.-444/للثوكانيالقدير،فغانظر)1!
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قولاتباغأحدعلىيج!ثفلا،الاتباعواجمتلا،الاتباعسائغغيرهقوذيكون

يكنلمغيرهبقولالأخذتركولو،اتباعهلهيسوغأنهغايتةبل،سواهأحد

ويحرئماتباعه،االمكففينجميععلىيجبممنهذافأين،ورسولهدثهعاصيآ

ولامعه،لأحدحكمفلا؟لقولهقولكلتركعليهمويجب،مخالفتهعليهم

اتباغهيجبف!نما،سواهمنوكلمعه،لأحدتث!ريعلاكمامعه،لأحدقوذ

وئخبزآمحضآئتفغأفكانعنه،نهىعماونهىبه،أمزبماأمزإذاترلهعلى

لموتأويلهفهمهبحسبقواعذوأشسأقوالآ،أنشأفمنومؤش!آ.فت!ث!ئآلا

بهجاءماعلىئعزضحتىإليها،التحاكمولااتباعها،الأمةعلىيجب

خالفته،وانحينئذ،فبلت،بالصحةلهاوشهد،ووافقتهطابقتهف!ن،الرسول

وكان،موقوفةخيقت،الأمرينأحدفيهايتبينلمف!نواطراحها،رذها،وجب

ويتعئنيجبأنهأما.وتركهبها،والافتاءالحكميجوزأنأحوالهاأحسن

ولفا،)1(.فكلا،

وعلا،جلاللهقولغيرأحدكلأترالعلىتعميمهايمكنهاقةقاعدةوهذه

الوحيين،نصوصئعطمأنورسولهباللهالايمانمقتضياتفمنس!.رسولهوقول

ذلكومعر!الرسولحبيدعيمنالناسفمن،مقاتهمكذبآحائهيكونولا

حثالتيالأذكارعلىيفضلونهامشايخهمبعضالىمنسوبةوأحزابأأورادأيتخذ

منعيبآالناسأشد"ومن:تيميةابنالإسلامشيخيقولولهذا-جم!،النبيئعليها

ويدع،المشايخلبعضحزبآكانوان!،النبيئعنبمأثورليسحزبآيتخذ

علىاللهوحجة،الخلقدامام،كلعآدمبنيسيديقولهاكانالتيالنبويةالأحزاب

()2(عباده

ورسوله!اللهقولويقدمإيمانهفييضذقأنالمؤمنعلىأنفالخلاصة

أراددان،تنازعفيهحصلفيمافورسولهاللهالىالتنازعيردوأنقولكلعلى

الثهاختيارمعاختيارلهيكونلاوأند!،ورسولهاللهإلىيتحاكمأنفعليهالتحاكم

بط.ورسوله

اليهودالله"قاتل-لج!قولهقولكلعلىتقدمانينبغيالتيأقوالهومن

1.38/المعادزاد)1(

15/565..الفتاوىمجموع)2(
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مساجدإ)1(.أنبيائهمقبوراتخذوا

يموتأنقبل!اللهرسولسمعت:قالعنهاللهرضيجندبوعن

قدنعالىاللهن!ن،خلبلمنكمليبكونأناللهالىأبرأ)اني:بفولوهوبخمس

فبورونينخ!كانواقبلكمكانمنوانألاخليلأ.للراهيماتخ!كماخليلآا-مخدني

ذلكا)2(عنأنهاكمانيمساجد،القبورتتخ!وافلاألامساجد،وصالحيهمأنببلالهم

ذكرتاعنهما:اللهرضيسلمةوأمحبيبةأمأنعنها؟اللهرضيعائثمةوعن

)فيهاروايةوفي،ماريةلهايقالالحبشةبأرضرأينهاكنيسةجموواللهلرسول

واالصالحالعبدفيهمماتإذاقومأولثك)إن:!ي!اللهرسولفقالتصاولرإ،

الخلقشرارأولئكالصور،تلكفيهوصؤروامسجدآقبرهعلىبنواالصالحالرجل

")3(القيامةيوماللهعند

تذيىكفئممنالخلقشرارمنأإنمرفوعأ:عنهاللهرضيسعودابنوعن

مساجد،)4(.القبوريتخذونوالذينأحياء،وهمالساعة

ترفعونيأنأحبماوالله،ورسولهاللهعبد،اللهعبدبنمحمدأنا..".

وجل!)5(.عزاللهأنزلنيالتيمنزلتيفوق

تنسرن،)6(.كماوأنسى،تذكرونكماأذكرمثلكمبشرأنا"إنما:يوقال

دلهإأجعلتئي:لهفقالأوشئتاللهشاء)ما:لهقالهمنعلى!أنكروقد

بناءعنالنهيباب،الصلاةومراضعالمساجدكتاب،صحيحهفيمسلمالإمامرواه)1(

.53.ح1/376القبررعلىالمساجد

/االقبروعلىالم!اجدبناءعنالنهيباب،الصلاةكتاب،صحيحهفيمسلمرواه)2(

378.532ح

-1/523؟الجاهليةشركيقبورتنبثىهلباب،الصلاةكتابصحيحهفيالبخاريرواه)3(

المسجدبناءبابالجنائز،وكتب434،ح1531/البيحةفيالصلاةوباب427،ح524

188-7/187الحبثمةهجرةباب،الأنصارمناقبوكتاب،134اح3/802القبرعلى

علىالمصاجدبناءعنالنهيباب،الصلاةكتاب،صحيحهفيمسلمورواه،134اح

528.خ1375/القبور

.41301برقمالكبيرفيوالطبراني3425،رقموالبزار1/435،مسندهفيأحمدرواه)4(

فيالهاديعبدابنالحديثصححوتد1/1530241مس!ندهفياحمدالإمامرواه)5(

288.صالمنكيالصارم

1/452.لهوالسجودالصلاةفيالسهوبابالم!اجد،كتاب،صحيحهفيمسلمرواه)6(
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وحد5،11(.اللهشاءمابلندآ

فقطاللفظفيالمشيثةفيبالتشريكيللرسولالئديةأثبتالذيهذافأين

الربوبيةصفاتبل؟3،الألوهيةصفات!الرسولاعطىممنالاعتقادفيلا

؟.الغيبوعلمكالتدبير

فيوعلاجلالثهكمثميئةمشيئتهجعلمنعلىالنكير!النببئوشدد

اللهشاء)ما:!للنبيئتالرجلآأنعنهاللهرضيعباسابنفعن؟اللفظ

أ)2(.وحدهاللهشاءماعدلآ؟دثهجعلتني:فقال"،وشئت

)إنما:لهمقالسيدنا"وابنسيدنا،"أنت:لهقالواالذينالوفدجاءهولما

)قولوا:كض!قالالأوصافإطلاقفيالمبالغةأولثكمنرآىفلماالثه،.السيد

الشبطان،)3(.بستجبرنكمولافولكمبعضأوبقولكم

قالولهذا،كانمنكائنآتعالىاللهبغيرالمسلئميحلفأن!النبيئمنعوقد

،)4(.باللهإلايحلففلاحالفآكان)من:والسلامالصلاةعليه

ا)5(.أشركفقداللهبنيرحلف)من!ر:وقال

فقولواعبدهأنال!نمامربمابنالنصارىأطرتكماتطرونيالا!:ونوله

،)6(.ورسولهالثهعبد

ث!رحهمعالمفرد،الأدبفيوالبخاري1،214،283،3487/المشدفيأحمدرواه)1(

.158صالساجدتحذيروانظر،الألبانيصححهوالحديث2/253،الصمدفضل

1/2140،283.347مسندهفيأحمدرواه)2(

،425/المسندفيوأحمد،6048ح5154/التمادحكراهةباب،الأدبفيداودأبررواه)3(

ا،لباني:وتالالشخير،بناللهعبدعنكلهم،247حوالليلةاليرمعملفيال!بنيوابن

913.ص301هامشالص!اجداصلاحتخريجانظرشروطهما،علىصحيعااسناده

.64/تعالىاللهبغيرالحلففيالثديدبابوالنذورالإيمانكاب،سننهفيالنسائيأخرجه)4(

/4اللهبغيرالحلفكراهيةفيجاءما،والإيمانالنذوركتاب،صننهفيالترمذياخرجه)5(

حسن.حديثهذا:وقال،011

4/142.مريمالكابفيواذكربابالأنبياء،كتاب،صحيحهفيالبخاريرواه)6(
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الثالثالمبحث

!ك!بهجاءلماالتسليمكمال

-!ضلأنه،يك!الرسولبهجاءلماوالتسليموالخضوعالانقيادكمالالواجب

يكنولموالحكمةالكتابعليهالثهأنزلبلنفسهتلقاءمنبهجاءبماجاءما

وعفمه،المستقيمالصراطإلىهاديأالثهجعلهولكن،الإيمانولاالكتابمايدري

عنينطقولا،الكلمجوامعوآتاه،يعلميكنلموما،الخطابوفصل،الحكمة

راضيآبحكمهالصدرمنشرقيإليهالمتحاكمفترىيوحىوحيإلاهوإن،الهوى

مطلقآ،كاملآتسليمآمسلمآوياطنآ،ظاهرأارتياحبكلمنقادآ،قضىبمامطمثنآ،به

الحاكميكونعندماالبعضيساورقدالذيوالقلقوالحرجالضيقعندهانتفىقد

ولا،معارضةولا،ممانعةفلا؟اللهرسولهوالحاكملانأقا،شكمحلعليه

.اضطرابولا،قلقولا،حرجولاصدر،ضيقولا،منازعةولا،مدافعة

لاثتمئئنثضثمكلر!يمايحكصوكصتئجمؤمنوتلاودصئك)تلآ:تعالىقال

65،.الئساء:أ!"لتمئييماويم!مفمواقفحتتئئاصجاأنفيي!هغفىمجدوأ

كماالأمرفليس)فلا(:بقولهثناؤهجليعني9:الطبريجريرابنقال

عنكويصدون،الطاغوتإلىيتحاكمونوهم،إليكأنزلبمايؤمنونأنهيزعمون

الامحمديا)وربك(فقال،ذكرهجلالقسمواستأنفمحمد،ياإليكدعواإذا

شجرفيمايحكموكحتىإليكأنزلوبما،وبكبييصدقونلاأي(؟يؤمنون

مماحرجآأنفسهمنييجدوالا)ثم...بينهمحكمأيجعلوكحتى:ويقول،بينهم

مماب!نكارهاتأثملاأي؟قضيتمماانفسهمتحرجلامعناهلانماقضيث(،

لهميجوزلاحنبينهمبهقضيتالذيوأن،طاعتكفيوشكها،قضيت

)ذعانآ،وحكمكمحمد،أيالقضائكوشملموا:يقولتسليمآ()وشملموا...خلافه

تسليمآأ)1(.بالنبوةلكلىاقرارآ،بالطاعةمنهم

5/158.الطبريتفسير)1(
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:!للرسولالتسليمكمالوجوب

فيهبينالطحاويةللعقيدةشرحهفيجدأنفيسكلام)1(الحنفيالعزابيلابن

بهماإلاللعبدلانجاةاللذينالتوحيذينأحدو)نهو!،للرسولالتسليمأهمية

خبزهوتلقي،لأمرهوالانقيادو!للرسولالتسليمكمال)الواجب:فيهويقول

وأشبهةيحملهأومعقولآ،يسميهباطلبخياليعارضهأندون،والتصديقبالقبول

والتسليمبالتحكيمفيوحده؟أذهانهموزبالة،الرجالآراءعليهيقدمأو،شكأ

والتوكل.والإنابةوالذلوالخضوعبالعبادةالمرييملوحدكما،والإذعانوالانقياد

المرييل،توحيذبهما؟الااللهعذابمنللعبدنجاةلاتوحيدانفهما

ولا،غيرهبحكميرضىولا،غيرهإلىيحاجمئمفلاغ!،الرسولمتابعةوتوحيد

مذهبهوذويدامامهشيخهقولعلىعرضهعلىخبيرهوتصديق،أمرهتنفيذيق!

فؤضهالسلامةطلبن!ندالا،خترهوقبلنفذهلهأذنواف!ن،يعطفهومنوطاثفته

وتاويلآتحريفهوسمى،مواضعهعنحرفهدالا،وخبرهأمرهعنوأعرض،إليهم

بالثهالإشراكخلاما-ذنببكلرئهالعبذيلقىقلأن،ونحملهنؤولهفقالوحملآ،

.الحالبهذهيلقاهأنمنلهخير-

يك!،اللهرسولمنسمغهكأنهنف!هيغذالصحيحالحديثتقغهإذابل

الأصل،الأذرعيالحزأبيبر،محمدبنعليبنعليالحسنأبو:الدينصدرالعلامةهو)1(

التدريىوليهـ،731سنةولدبالعلممعروفةأسرةمن،الحنفيالصالحيالدمثقي

عدةفيالتدرسىتولى.استيعابهوحسنذكائهلفرطهـص748سنةفيصغيرأبالقيمازية

سنةآخرفيبدمقالحنفيةقضاءوليثم،الأفرمجامعفيالخطابةوتولىمدارس

مابسببللمحنةتعرضوقد،وظائفهعلىدشقالىوعاد،نأعفياستعفىثمص،776

يقالالا:وقال،اللهرسولأحسبي:قولهعلىاعترضحيثأيبكابنقصيدةعلىعفقه

غيرهاوعلىالثفاعة،منهتطلب"لا:فقاللي""اشفع:قولهوعلى،تعالىال!هعنإلاهذا

للسلطانأمرهورفعواللعلمينشونمنذلكفأثاريفيهللغلوالمتضمنةالمواضعمن

أثهر،أربعةمدةوخبسكلهامناصبهمنالسلطانفجردهدء!الرسولتنقصأنهوادعوا

سيفوهوص197سنةفيالأمراءأحدلهاللهقضأنإلىبيتهملازمأمدةفمكثوغرر،

الأميريثنواأنأعداؤهوحاول،إليهوظائفهفردالأتابكيالناصرياللهعبدبنيلئغاالدين

هـانظر:297شةوتوفيمكرمآ،معززأوظائفهالىوعاديفلحوالمولك!نهممرسومهعن

التركي،اللهعبدد.،الطحاويةالعقيدةشرحتحقيقومقدمة2/59،حجرلابنالغمرإنباء

.301-63صالأرناؤوطوضعيب
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وكلامهفلانرأيعلىيعرضهحتىبهوالمملقبوتهيؤخزأنلهيسوغفهل

!؟ومذهبه

ئ!نشث!كلولا،سواهإلىالتفاتغيرمنامتثالهإلىالمبادرةالفرضقكانبل

نصقئعازضقولا،لقولهالآراءئستشكلبل،فلانرأيلمخالفته!قوئه

حقيقته،عنكلائهئحزثولاو!،لنصوجمهوئفغى،الأقيسةئفذزبل،بقياس

ولا،معزولالصوابوعن،مجهولهونعممعقولآ،أصحابهيسميهلخيال

شكولا...كانمنكائنآ،فلافيدونفلافيموافقةعلىو!قولهقبوذئوقص

ماألقؤجث!زقيصتمإتتاأذ:تعالىقالعلم،بغيرالقوذعليهحرمقداللهأن

ؤأنئفظئايرئترذقرقايأدت!نمثيركوأؤأنأئتيبغئرؤالقؤآلآتمنلقؤتايئهانمقر

لتتىمائقفأؤلا:تعالىوقال33:الأعراف1!،ئقتونلاماألتوختقولوأ

الإسزاء:1"!ضئؤلاغثاتمتةأؤكهذفئؤأنفؤادؤآلبمزآلسئضغإنةجمفضيهءتتا

.136

الذيالحقهوكتبهبهوانزل،رسقهبهاللهبعثمايجعلأنالعبدفعلى

عليهئغزضقالناسسائركلاممنسواهوما،وصدقحقبانهفيصدقاتباعهيجب

لكون،وافقهأوخالفههليعلملمدان،باطلفهوخالفهدمانحقفهووافقهف!ن

هليعرفلمولكنمرادهعرفقدأو،صاحبهمراديعرفلامجملأالكلامذلك

ماوالعفم،بعلمإلايتكلمولاعنهيمسكف!نهتكذبيه؟أوبتصديقهالرسولجاء

غيرعنعلئميكونوقد!الرسولبهجاءمامنهوالنافغ،الدليلعليهقام

الأمورأما،والفلاحةوالحسابالطبمثلالذئيويةالأمورفيلكن!،الرسول

...غيرلاالرسولعنأيخذمافيهاالعلمفهذهالدينيةوالمعارفالإلهية

يعترضولاإليها،وينقاد،الوحيينلنصوصيسلملممنإسلاميثبتولا

وقياسه.ومعقولهبرأيهيعارضهاولاعليها،

:قالأنهالثهرحمه)1(الزهريشهاببنمحمدالإمامعنالبخاريروى

ولد،الثامنزيلالمدنيالزهريالقرشيبكرأبوشهاببناللهعبيدبنمسلمبنمحمد)1(

الحفاظكباروأحد،الحديثدونمنأولومن،زمانهحافظالحلمالإمامص،58صنة

يرضيألا:أقوالهمن،الئامإلىرحلثم،المسيببنسعيدعنوأخذ،تابحيوالفقهاء،

اعلامشراهـانظر:24!شةتوفي،،يحلملاعاملعملولا،يعمللاعالمقوذالناس

697.صالأعلامومحجم5/326،النبلاء
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جامعكلاموهذا")1(التسليموعلينا،البلاعالرسولوعلى،الرسالةالة"من

نافع.

بمافيهتكلمقداللهالرسوليكونأنإما؟الآخرواليومبالثهالإيمانفأمر

مجملةبألفاظالحقعلىتكلمقدكانوإن،باطلوالثانيلا،امالحقعلىيدل

وأشهد،المبينبالبلاغالقرونخيز!لهشهدوقد،المبينالبلاغبفغفمامحتملة

البلاغيبلغلمالدينأصولفي!أنهيدعيفمن،الأعظمالموقففيعليهمالله

-ا!.الرسولعلىافترىفقد،المبين

،وهواهبرأيهيقولف!نهتوحيذهنقمق!،للرسولئسفملممنأنشكولا

بهجاءعماخروجهبقدرتوحيذهفينقص،اللهمنهدىبغيروهوىرأيذايقلدأو

آتخذتنيأآتؤيت:اللهتعالىقال،اللهغيرإلهآذلكفياتخذقدف!نه!الرسول

نف!ه،)2(.تهواهماغتذ23(أي:الخاثية1إتقئهـقؤلة،

منوؤجد،الوحيينلنصوصالتسليمعدمبسببالدينفيالفسادوقعوقد

بهجاءماعلىالمنحرفةوطرقهم،الفاسدةوأقيستهمآراءهميقدمونمنالناس

ماواعتبار،أباحهماوتحريتم،ورسولهاللهحرمماتحليلالمتضمنةع!،الرسول

ذلك.ونحوأطلفهماونقييد،قيدهمادماطلاق،اعتبرهماوإلغاء،ألغاه

والمواجيدبالأذواقوالشرعالإيمانحقائقعلىيعترضمنوهناك

الله،بهياذنلمدينشرعالمتضمنة؟الشيطانيةالباطلةوالكشوفاتوالخيالات

بخدعالإيمانحقائقعنوالتعوض!،نبيهلسانعلىشرعهالذيدينهلهابطال

)3(.النفسوحظوظ،الئميطان

نشأوقدأيضأ؟الأمةفيالقديمةالأدواءمنالنصوصعلىالآراءتقديموداة

ثم،الشرعيالنصعلىدماعامهشيخهرأقييقدمالمبتدجفترى،البدعنشوءمع

له)4(.تابعوالنصالثخقوذعندهمفالأصل،يحرفهقلأوالرعيالنصيؤول

ةمم!يأ!كا:تعالىال!هقولبابالتوحيد،كتاب،صحيحهفيالزهريعنالبخاريذكره)1(

الفتح67،:التائدةأرص!ايآأ،ئمضتقاتقضللزتمانزيذينإتثأقيلىتأتفغألرمئولا

.13/305

237.-228صالطحاولةالحقيدةشرحمنباختصار)2(

المابق.المصدر:انظر)3(

داود:أبيبنبكرأبو"قال)4(
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تجاهعليهيجببمايعملوأنجانبأ،الهوىيدعأنالمسلمعلىنالواجب

وتسليمأ.وانقيادآوخضوعأتصديقآ!توله

وأشرخأزكىاللهرسولفقولوتولهمالرجالآراءعنكودع

عنوحادوا،السبلبهمتشعبتحينقبلكمكانمنأهلكإنما:قالالحسنوعن

2.334/الموانقات:انظروأضلوا،فضفوا،برأيهمالدينفيوقالواالآثار،فتركوا،الطريق

فيموافقتهعلىوعادىفوالى؟كانمنكاثنأشخصأنصبومن):الإسلامثيخوقال

.7-/028الفتاوىمجموعشيعأ(،وكانوادينهمفرقواالذين)من:فهووالفحلالقول
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الرابعىالمبحث

ونهيهلأمرهوالاستجابة،دطاعتهوجوب

ثمرةهيإذ!؟رسولهطاعةالقرآنإليهادعاالتيالحقوقأكثرمنإن

ؤلؤانث!ل!ذتيئصخالأزئ!ولينآزسملتاإؤتأ:تعالىقال،الرسولإرسال

ألئةلوجدو(ألزسولرثثصؤآشتغمزبرألئةفمائمتغقروامجآترئرنفس!هخنمل!ؤ(إذآنقخ

64،.الئساء:أ،زجيماتؤأجما

يطعإنن:تعالىشالكما،لهطاعةكلضرسولهطاعةأنسبحانهوبين-

08،.الئساء:أألتة"أطاخققذآلرس!وذ

نإ:سبحانهقالكماع!رسولهبطاعةسبحانهطاعفقرنتماوكثيرأ-

32،.:جممزانأآل،!اتحنر-نلمجمقلاألتةق!!تؤثؤالإنؤألرقئوثآقةآطعوأ

جممزان:أآلأتزحموئلغلحخؤآلزسمولىأقةإؤآطيلو(:تعالىوقال

.)132

إنؤرسموته7أقةؤآطيفوائيخذاتؤآضيخوأآقةفاتقوأ..).:تعالىوقال

ا،.:الأنقال1!!ثؤيننكنتص

وأشرغئاتؤلوأؤلاؤزيئوتاألتةآطيلواةاسؤ-أآلدليئأتكآكا:تعالىوتال

.2(0:الأنقال1،!شتتعو!

إنؤأضبرلأؤتذه!لملمجكلقفمثلوأتترعواؤ،ؤزسئولهةأدتةأؤآطيفوأ:تعالىوقال

46،.:الأنقال1!أآلضبرليئتغآدتة

قومه:يأتيرسوليكلانلوجدنالأقوامهمالرسلدعوةفيتأملناولو

له.شريكلاوحدهاللهبتقوىلهمآمرآ-أ

إليهم.أرسلالذيالرسولبطاعةآمرآ-2

الدنيوية.المطامعمنمتبرئآ-3

عليه.قومهكانالذيالضلالمنمحذرآ-4
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منكلدعواتفيهاذكرتوقدالشعراءسورةفيجليأالأمرهذاظهروتد

ظ"كئف:تعالىقال،-والسلامالصلاةعليهم-وشعيب،ولوط،وصالحهود،

ألتةف!ئمؤ(!آييةلمقت!زم!ولم!تئقونة7!مموث!ممتمكت!ق!زإد!آلمرمتيد

يئيىآتتنوقآثضنمينرل!قئإ،ثتيرئقيثبزيقخمتوأتئثكخؤتآ!ؤأطيرفي

تج!ار!!تطشتزتالث!ترو!ذا!تخائونثغفكق!مضماقيؤتئ!دكن!لحتثونةاية

131،-123الشغزاء:1!أؤآلجيعودؤأدتةبمتقوأ

رمسلمثكمإيئ!تئقونالآ!لخثشلهتمتممظلى!!آئئرص!لينثمود)كدبت

آنحتي!زئيقيالمثبزىلأثخيزيقخمإتحتكئمؤتآ!ؤالجيئزأقةبمئمؤا!آيد!

قصصطئئقاؤتخليؤطع!ؤعيولزضئخفيةايب%قهتآقافيآئتزكون

اتفتيرفبنأنقتظيئؤاؤلا!آ%لجبز!أقة"،نف!إقيرهبنئيزجم!آنجتاليينىؤتج!ودن

152،.-141الس!غزاء:أ!"يقيونؤلاآلأزفيفيئيمثونأليين!

زممولملكمإيئ!تتمؤ!آ!لو،تشممتمكئ!؟لىاذ!الئرمتيدلو!قؤثمأكدشت

رلئقئإ،ثؤيإقبربيقخمينالخموصمآ!ؤلجيرفيألتة،نتوأ!آيين

تلأرؤجكئمينزيكمت!ضققتاؤتذرو!!ألققيينينآلدكرا!أت!تون!آلتتيب

.،661-061:الشغزاءأأ!ئرئءمقي%يتتم

زمئولملم!إقي!تمؤنالآمئحيتثكتمد!ذ!!ا!ق!رس!لل!فتيهزأصنثأكذلهه

ا-لقيينلتىإ،شثخرلمحهلذتجييقظئإآشلكمومآ!وتمطيلونآلتةبم!ئقوأ!آميربر

181،-176الشغزاء:أ!"ألمخ!رتمنتكؤنؤاولاا"ملآؤئو(!!

علىوالشرالأنبياء،طريقباتباعفعليهاللهإلىوالدعوةالإصلاحأرادفمن

إذيمحمدالرسولبطاعةوالأمرله،شريكلاوحدهاللهبتقوىبالأمر؟نهجهم

اللهلوجهخالصةدعوتهأنمقالهقبلوحالهبعملهللناسيبينثم،دثهطاعةطاعته

المتفشيةوالانحرافاتوالبدعالضلالاتمنالناسيحن!رثمالدنيا،منلغرضلا

أمته.في

نأوأوامره!رالرسولأحكاممعالمؤمنينشأنمنأنوتعالىسبحانهوبين

أدت!إلمعوآإذاآلئؤ:خينقؤذتمنإإضاتعالىقالكماوأطعنا،سمعنايقولوا:

51،.الئور:أ!أآقئقيو!ئئمؤأؤثبهكؤآطغتأمممغتاتقولوأآنتيتئمليخكرؤزسئو!

فيالضلالشبهيوالظلموالفسقالشركفيغيرهطاعةأنسبحانهوبين

أشص!بهزؤيتاتأصلوأ"ؤلا:سبحانهقالكماالآخرةفيالأليموالعذابالدنيا،
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!دكتمأخمقتموممتمليخيلوكمولبلأؤيئليزإلى+قوكل!آلشتيين2!لف!ققى)ئ!لخةأقو

121،.:الأنغام1"لم!ثون

آلرتمولأؤآطتتاأدتةآطقتاتئيمتآتقولونآلتايىفيؤصممهئمئققمثأئغ:تعالىوقال

-66:الأحزاب1،!ألشميل!قأض!لوتاتايهبزإتنآمماآطقناإتآقتآؤتالو(!

.)67

إنأف!مميل!لمحنئعلألرالأريخىفيتنأئحثزنيهغالمن:تعالىوقال

116،.:الأنغام1"!يخرطونالمكتمداقآلظنالآتت!لون

بؤلدت!أ!ئص!!ؤض!ئتا:تعاليقالكما،المعصيةفيالطاعةعنسبحانهونهى

بماف!ئئثبهرمزجلكخإكتطغهمآقلآجمنمبمءثكثينىقا!لتئثزثرخهداك"نصتنا

8،.:الغنكبوتأأ!تغملونبهمص

:!الرسولطاعةعاقبة

يلي:بماالحسنبالجزاء!طرسولهوأطاعاطاعهمنعاقبةسبحانهبين

منتجريالتيالجناتودخول،رسولهوأطاعاطاعهلمنالعظيمالفوز-ا

أدتةجمطجومفأدئ!لحدو؟أتلر:تعالىقالكمافيها،خالدينالأنهارتحتها

وذنفيخأحلإبئآلأنخزتختثاتخرهـينضئمخئذيخقةؤزسئولم

13،.الئساء:أ!،آلقطيرأفقؤز

منرفيقأ؟وأحسنهمالناصخيرمعيةفيفهوورسولهالثهأطاعمنأن-2

قالكما،والصالحينوالشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهماللهانعمالذين

ؤالصؤيقدآلئمتنئنغثتهمآلئهآنقغالذينءقأؤث!كؤألزشمولىألئةجميحةومن:سبحانه

96(.الئساء:أ!!زييتاأؤليهكوحشنؤأل!م!بؤآلشهد!

قالكما،العظيموالفوزبالهدايةفلئبشررسولهوأطاعأطاعهمنأن-3

!زافازفقذؤرمئرت!ألتةئطعومنذلؤلبهئملكئمليلغفرأغمن!لكئم)لصلخ:سبحانه

71،.:الأحراب1!!غطيما

آلقآبرون!ل!فماؤليهكولمقهآلتةقىتخشوزبموت!آلتةييهج)ومن:تعالىوقال

خ!يزألئةإلطتغوفةطاعه"لصسموألآفللتخرخ!"آتر!ق!ثبنآتمييئجقدبآلنمآ%فممئ!!!

تاومحيمئهلماجمإتإئتائؤلوأفإتآلرممولىؤآطيعوأآلتةآلجيحو(تتم!تقملونبما

-52النور:أ!،آدمببآنتقغالمآلرف!لقوماتفنذوأئطيفؤت!نئهفئر

.)54
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:القلوبحياةلأمرهالاستجابةفي

ف!ن!،رسولهواوامر،سبحانهلأوامرهنستجيبأنأمرناوجلعزوالله

أكثرورسولهدلهالاسنجابةكانتوكلما،القلوبحياة!رورسولهدثهالاستجابةفي

سبحانهاللهطاعةعنالفغرضالرجلف!نولذلك،أعظمالقلوبحياةكانت

كانإذاموتهأوقلبهلمرضوالمنكرالمعروفبينيميزلاع!رسولهوطاعة

بالكلية.ئغرضآ

الصلاحتورثالقلوبحياةف!ن،الفائدةهذهمنأعظمفائدةهناكفهل

يضاذغاكتمإزاقىللرسولييت!أمئتجي!واةاتؤاألدينأيآئها:تعالىقالوالاستقامة

،!تخشزوئإثيروآتة،وقفمءأتضرصئفقيلىألئةآلنئوأغتموآ!يحئم

24،.:الأنقالأ

عظيم؟خطرعلىف!نه!ورسولهاللهلأمريستجبلمإذاأنهالعبدوليعلم

الآيةفيكماأخرىمرةللطاعةيهتديفلاوقلبهالمرءبينالفةيحولأنظما

بغيرلهواهاتباعهبسببوالشقاءالغوايةطريقفيوشمقطيضلأنداما،السابقة

تمئتجيبو(تزإلإن:تعالىقالكما،منهحالآأضلحيننذأحدولا،اللهمنهدى

إئآدلأئئئاىيغئرهولةأخمئزآضهلىؤمنآنؤآةئنمتئبعوئأئقاهاعكلغلك

05(.:القضص1!،آلطليينأنؤتمكدى،آدتة

أهميةتبينالتيالشريفةالأحاديثمنصالحةبطائفةالمبحثهذاونختم

امتيةكل:قال!اللهرسولأنعنهاللهرضيهريرةأبيفعن!؟الرسولطاعة

دخلأطاعنيمن:قال؟يأبىومناللهرسولياقالوا:،أبىمنإلاالجنةيدخلون

أبى،)1(.فقدعصانيومن،الجنة

كمثلإمثفهفقالوا:مثلآلهفضربواناثموهولمج!النبيئالىالملائكةجاءت

الدار،دخلالداعيأجابوفمنداعيآ،وبعثمأذبةفيهاوجعلدارآتنىرجل

المأدبة،منيكلولمالدار،يدخللمالداعييجبلمومن،المأدبةمنوكل

نائمةالعين)ن:بعضهموقال،نائم)نه:بعضهمصفقاليفقهها،لهآؤئوها:فقالوا

.يقظانوالفلب

!الرسولب!ننالاتتداءباب،والسنةبالكتابالاعتصامكاب،صحيحهفيالبخاريرواه)1(

.728.ح13/924-255
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أطاعفقد!محمدآأطاعفمنيبهرو،محمدوالداعي،الجنةفالدار:فقالوا

،)1(الناسبينفزقيومحمد،اللهعصىفقد!ىمحمدآعصىومن،الله

)إنما:فقالعصاهمنومثلالإسلامالىدعاأنيوماطاعهمنمثل!وبين

الجيش!رأيتإنيقويميا:فقالقومآأتىرجلكمثل،بهاللهبعثنيماومثلمثلي

فانطلقوافأدلجوا،قومهمنطائفةفأطاعهفالثجاء،الغريانالنذيرأناداني،بغينيئ

الجيش،فصئخهم،مكانهمفاصبحوامنهمطائفةوكذبتفنجوامهلهمعلى

عصانيمنومثل،بهجثتمافائغأطاعنيمنمثلفذلك،وانجتاخهمفأهلكهم

،)2(.الحقمنبهجئتماوكذب

كانمنأهلكف!نما،تركتكمما)دعوني:هـقالالنبيئعنهريرةأبيوعن

واذا،فاجتنبوهشيءعننهيتكمف!ذا،انبيائهمعلىواختلافهم،سؤالهمقبلكم

اسثطعتم()3(.مامنهفأتوابشيءأمرتكم

يسرمنوهذاالاستطاعةفبحسبالأمروأما،تركهعبدكلبمقدورفالنهي

.الإسلام

728.احالسابقالمصدر()1

7283.حالسابقالمصدر)2(

7288.حالسابقالمصدر)3(
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الخاهسالمبحث

بهديهوالأخذب!بهالتاسيوجوب

يأخذونوأسوةيتبعونها،قدوةلهمجعلأنالناسعلىالثهفضلمنكان

قال،دئهعبادتهمنهجهاعلىويصوبون،الأعمالاحسنبمتابعتهاويحققونبهديها،

ؤبهرآلأيخروآليؤمأفهتزصأ؟نلمىحسمنةأشؤآدئهرصمولوفيلكغكأنإلقذ:تعالى

121.:الأحراب1!!كص!!آلئة

فأقمنامتقاربونشتتةونحنالنبيئإلىةأتيئاالحويرث)1(:بنمالكقال

تدأناظنفلمارفيقآ،رحيمآجمم!اللهرسولوكان،وليلةيومآعشرينعنده

إلىارجعوا9:قال،فاخبرناهبعذنا،تركناعمنسأتنا-اشتقناأو-أهلنااشتهينا

ف!ذا،أصليرأيتمونيكماوصفوا...ومروهموعفموهمفيهمفأقيموا،أهليكم

عني)خذواجم!:وقالأ)2(أكبركموليؤمكم،أحذكمفليؤذقالصلاةحضرت

أ)3(.مناسككم

أعلمفهوالهديأكملهديهلأنالمحصلمونيتبعهأنعلىحريصآعت!فكان

.ضلالالرسولطريقةغيرطريقةوكل،دثهواتقاهمأخصماهموهو،بربهالناس

علىدلالتهاواختلاف،فالرسولأفعالاختلافمراعاةضرورةمع

تظهروهنا،الموضوعهذافيللدخولالمجاليتسعولاأيضآ،الشرعيةالأحكام

ع!،أفعالهفيالتفصيلمظنةوكتبه،الفقهأصولعلمأهمية

واجب،الدينيةالأمورفي!بهالاقتداءأنمجملةبصورةالقرطبيذكروقد

مات،أحاديثوله،البصرةصكن،الليثيسليمانأبوزيادبنأشيمبنالحويرثبنمالك)1(

9761رقم3322/الصحابةتمييزفيالإصابة.كل74صنةبالبصرة

631.اح0/211.للمسافرينالأذانباب،الأذانكتاب،صحيحهفيالبخاريرواه)2(

رمياستحبابباب،الحجكتاب،صحيحهفي"مناسككمالتأخذوا:بلفظمسلمرواه)3(

031.حراكبأالنحريومالحقبةجمرة
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)1(.فمستحبالدنيويةالأمورفيواما

يمكنبحيثع!حياتهعنكثيرةتفاصيل!والسيرالسنةكتبفيجاءوقد

صلاته،بكيفيةابتداء،اعمالهسائرفيبهديهويقتديلمج!الرسوليتابعأنللعبد

فقد،عظيمةنعمةوهذه،ونومه،ومشيه،اكلهبكيفيةوانتهاء،وحجه،وصيامه

السبيل.سواءعنفضلواالقدوةتلكالمسلمينغيزققذ

لؤمو3آلتهترقي(؟نلئنحشنةأشقآفإرئمولوفيتكغءنإلقذ:تعالىقال

21،.:الأحرابأ!!ك!يراألتةؤبهرآي!يخر

رسولمعالقتالعنتخلفواللذينعتابالآيةهذهأنالمفسرونذكر

وجهه،وشجنفسهبذلحيث،فيهقدوةاللهرسولفيلهموكانب!،الله

)2(.القدوة)الأسوة،ومعنى،اللهدينلنصرةاصحابهوقتل،رباعيتهوكسرت

الاحتجاجعلىالآيةهذهفيالأصوليون!واستدل:السعديالشيخقال

الدليلدلماإلا،الأحكامفيأمتهأسوةأنهالأصلوأن!،الرسولبأفعال

به.الاختصاصعلىالث!رعي

سيئة.وأسوة،حسنةأسوة:نوعانفالأسوة

إلىالموصلالطريقسالكبهالمتأسيف!ن،الرسولفي؟الحشةفالأسوة

السيئةالأسوةفهوخالفهإذابغيرهالأسوةوأما،المستقيمالصراطوهو،اللهكرامة

عكناةابماوجذتآإتاقالوآإبل:بهمللتأسيالرسلدعتهمحينالمشركينكقول

22()3(.:الزخزفأ"!ئقتثدنةاثيرهمغكيإتاأتؤ

فيمعهكانوافقد،لهالصحابةمتابعةعلىحريصأ!ك!ضاللهرسولوكان

بعدبهموصلاها،مكانهمنانتقلثمالفجر،صلاةفاتتهمحتىفنامواسفر،

صنعناماكفارةإما:بعضإلىيهص!الصحابةبعضفجعل،الشمسارتفاع

)4(.الصلاةقضاءفيأي؟؟،أسوةفيئلكمةأما!:قالثمصلاتنا؟أفيبتفريطنا

يقومأنأحدهمفأرادتقاتوها،فكأنهم!حالنبيعبادةعنسألواقومآلمان

41/301القرطبيتفير:انظر(1)

.41/201السابقالمصدر:انظر)2(

906.صالسحدينفسير)3(

5/186.تعجيلهواستحبابالفاثتةتضاءباب،الصلاةكناب،صحيحهفيمسلمرواه)4(
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علمفلماالنساء،يتزوجلاأنوالثالثيفطر،فلايصومأنوالآخر،ينامفلاالليل

"ولكني:قال.نعم:قالواوكذا؟كذاتلتمالذينإأنتم:قال،بأمرهم!النبيئ

مني()1(.فلبسسننيعنرغبفمنالنساء،وأنزوجوأفطر،وأصوم،وأنامأفوم

ميراثهابكراباتسأليقضاللهرسولبنت-عنهااللهرضي-فاطمةجاءتوقد

تركناهمانورثلا5:يقولالثهرسولسمعتإنيبكر؟أبوفقالرض!النهرسولمن

رسولرأيتأمرآأدعلاواللههـاني،المالهذافيمحمدآليأكلإنما!صدقة

شيئآتاركآالست:بكرأبوقالأخرىروايةوفيأ،صنعتهإلافيهيصنعهصت!رالثه

نأأمرهمنشيئأتركتإنأخشىداني،عملتهإلابهيعمل!اللهرسولكان

أفلغ()2(.

مناللذينالكعبةمنالركنينيعني؟هذينتستلمألا:أميةبنيعلىوقال

لكأليس:قالبلى:قالف؟اللهرسولمعتطف)ألمعمر:قالالججر،جهة

عنك،)3(فانفذ:قال.بلى:قال؟حسنةأسوةالثهرسولفي

لمولوحجر،أنكلأعلمإإني:فقالئقبلهالأسودالخجرعلىعمزوقمت

لقد،قبلئكولااستلفئكمااستقمكاو،قبلئكماقتقك!اللهرسولحبيبيأز

أ)4(.حسنةأسوةاللهرسولفيلكمكان

قالت:،للصائمالفبلةعنعنهاالثهرضيعائشةالمؤمنينأمسئلتولما

()5(.حسنةأسوةاللهرسولفيولكم،يفعله!اللهرسول"كان

ولمعمرةفيبالبيتطافرجل"عن-:عنهماالثهرضي-عمرابنوشئل

سبعآ،بالبيتفطاف!النبيئقدم:فقالامراته؟أياتي؟والمروةالصفابينيطف

فيلكمكانوقدسبعأ،والمروةالصفابينوطاف،ركعتينالمقامخلفوصلى

إ)6(.حسنةأسوةاللهرسول

قال،مكةبطريقعمرابنمعأسيركنت9:قالأنهيساربنسعيدوعن

.9176/السابقالمصدر()1

1/406.السندفيأحمدرواه)2(

4.422/ال!صابقالمصدر)3(

6.كثيرةطرقولهصحيح5ضاكر:أحمدوقال1،21/السابقالمصدر)4(

،6291/السابقالمصدر)5!

3917.ح3/615المعتمريحلمتىباب،الحمرةكتاب،صحيحهفيالبخاريرواه)6(
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أين:عمرابنليفقالأدركتهثم،فأوترتنزلتالصبحخث!يتفلماسعيد:

فيلكأليسعمر:ابنفقال،فأوترتفنزلتالفجرخشيت:لهقلتكنت؟

علىيوتركانياللهرسولإن:قال.والثهبلى:فقلت3حسنةأسوةالثهرسول

البعيرأ)1(.

علىوعزمامراتهفطلقاللهسبيلفييغزؤأنعامربنهامبنسعدوأراد

:يموتحتىالرومبهويجاهدوخيلأسلاحآبهليشتريبالمدينةلهعقارآيبيعأن

رهطآأنوأخبروه،ذلكعنفتقؤهالمدينةأهلمنأناسآلقيالمدينةقدم)فلما

فيئلكم)أليس:وقال!اللهنبيفنهاهملمجضاللهنبيحياةفيذلكأرادواستة

عباسابنفأتىرجعتها،علىوأشهد،امرأتهراتجغ؟بذلكحدثوهفلمااأسوة

رسولبرترالأزضأهلأغلمعلىأدلكألا:فقالءتج!اللرسولوترعنفسأله

أ)2(.الحديث...عائشة:قالمن؟قال!.الله

له:وأتقاناأعلمثا!ك!الرسول

باتباعفعليهدثهالتقوىطريقسلوكأرادفمن؟ضلالهديهغيرطريقةفكل

المصطفىهدي

من:قال.امرأةوعندهاعليهادخلعتفهالنبيئأنعنها:اللهرضيعائشةعن

..)5(.تطيقونبماعليكمةقة)4(،:قال-صلاتها)3(منتذكر-فلانة:قالتهذه؟

منأمرهمأمرهمإذالمج!اللهرسولكان:قالتعنهااللهرضيوعنهاإ)6(،الحديث

أناإ)7(.بالثهوأعلمكمأتقاكمإن:يقولثم...يطيقونبماالأعمال!

/هتوجهتحيثالفرفيالدابةعلىالنافلةصلاةجوازباب،صحيحهفيمسلمرواه)1(

.902

-006/25الليلفي!النبيركعاتوعددالليلصلاةباب،صحيحهفيمسلمرواه)2(

.28

الليل.طوالتصل!تناملاأي)3(

هذا؟")ماالكلمةأصلوتيلةاكففبمعنى؟ال!كونعلىمبنيالفعلبهسمياسم)4(

كالانكار.

علبه.المداوم!تتطيعونبماالأعمالمناشتغلوااي)5(

43.ح1101/ادومهاللهإلىالدينأحبباب،الإيمانكتاب،صحيحهفيالبخاريرواه)6(

/ابالثه،اعلمكمأناأ:ى!صالنبيتولباب،الإيمانكتاب،صحيحهفيابصاريأرواه)7(

.72ح
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الوقتنيوهو،اللهومحاباللهئرضيوبماباللهالأمةأعلم!رفالرسول

تكونأنالأحوالمنبحاليمكنفلا،لهوأتقاهمدثهكلهمالناسأخشىنفسه

.!طريقتهمنافضلطريقةهناك

فبلغ،فيهترخصأمرأ!راللهرسول)صنغ:قالتعنهااللهرضيوعنها

:فقالخطيبأ،فقامذلكفبلغه،عنهوتنزهواكرهوهفكأنهم،أصحابهمنناسآذلك

بالثه،أعلمهملأنافوالله،عنهوتنزهوافكرهوهأمرعنيبلغهمرجالبال)ما

:قالثم"،وجههفيالغضببانحتى)فغضب:روايةوفيا،خشيةلهموأشدهم

لهوأشدهمبالهأعلمهملأنافوالله،فيهليزخصقعمايرغبونأقوامبال"ما

اللهأمرولذلك0()2(.0!.بهالاقتداءعلىالحثاوفيه:النوويقال(11(.خشية

سبحانهبهالناسأعلموهمالهديكملهديهمإذبهموالاقتداءالأنبياءباتباع

جمثاإل!غألئررمئولىإيئأثآثيكأيفاإئل:تعالىقالكما،لهوأخشاهم

ألثئؤزسئول!يألت!تايشأؤئييثي!4ئؤالمإتةلأؤالآزفيأل!تنؤلئئقثت!أتذى

11!عزاف:!،تفتذونلغق!غؤأتيفؤؤتحدضي!يأدتمجمؤيررالفى1ا*كأ

.،158

خمتوآشتلتم،تلأ!و:يهذلهئمأدتةقدىآلؤينإأؤقيك:تعالىوقال

09،.:الأنغام1!،ئمئلمينكرئإ،ممواقأتجرا

هوالرسولواتباع!محمدالرسولباتباعده؟العبدهحبةعلامة

سب!حانه:الهبمحبةالفوزطريق

ؤألتةلوبنمثكرؤضيرأقةجمخبئكغفاتيئرفىآلتةلخؤنكنئران)قل:تعالىقال

31،.:جممزانآلأ،!زجيصغؤر

منالحاليةالعصورفيأقواميدعيهلماتمامآموافقالكريمةالآيةهذهنزولسبب

اللهرسولعهدعلى-اقومزعمحيث،الحبلهذاتصديتيدوناللهيحبونأنهمالزعم

صادقينكنتمإن:لهميقولأن-لجبوومحمدآنبيهوعلاجلاللهفأمرربنا،نحبإنا-:

ذلك،)3(.منقلتمفيماصدقكمعلامةذلكفان،فاتبعونيتقولونفيما

.701-15/601اتاعهوجوبباب،الفخائلكتاب،صحيحهننمسل!ارواهما)1(

الابق.المصدر)2(

=يقولأنمحمدأنبيهاللهمنأمرهذافي5نزولها:صببفيوقل،الطبريتفسير)3(
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حقيقة،اللهأحبمنبهايعرفالتيالميزانهيالآية)هذه:السعديوقال

الذي!محمداتباع؟اللهمحبةفعلامة،مجردةدعوىمجردذلكادعىومن

اللهمحبةتنالفلا،ورضوانهمحبتهإلىطريقآإليهيدعوماوجميعمتابعتهجعل

أمرهماوامتئال،والسنةالكتابمنالرسولبهجاءمابتصديقإلاوثوابهورضوانه

نهيهما.واجتناب

عليهوستر،ذنويهلهوغفر،المحبينجزاءوجازاه،اللهأحبهذلكفعلفمن

عيوبه.

أتر:بقولهفأجاب3وصفتهاالرسولاتباعحقيقةفما،ذلكومع؟قيلفكأنه

32،)؟(:جممزانا!أ!،!زلىعيلاأبصم!نئؤ!وآ؟نوألزمموثآفهألجموا

ومن،عقيبهعلىينقلبلمنمقابلصنففيالرسوليتبعمناللهجعلوقد

هؤلاءلمعرفةامتحانأالقبلةتحويلكانوقد،الرسولاتباععدمخطورةتعلمهنا

عنأعرضومن،درجتهوارتفعت،إيمانهزادللرسولمئبعآكانفمنوهؤلاء،

بهتألتئأليتقةج!تتاؤقا..إ.:تعالىتال،هواهواتبععقبيهعلىانقلباتباعه

143،.:التقزةأغيتصه"قئتنقيبيتنالزمئوذتتيغتنيتغقخإلاظنهما

الجزاء:أعظمفهوللرسولىالمتبعينجزاءأها

ونصرته،وحمايتهاللهكفايةفيالدخولفي!النبيئمعقرنهماللهأنيكفي

64،.:الأنقال1"!آلئؤيخينينأ-تغكؤتينآقةحئ!ئكأليىإيأئها:تحالىقال

أمورمنأهمهممااللهيكفيهمانبدفلاالرسولباتباعالمؤمنونقامف!ن

والدنياالدين

اتبعهلمنجناخهيخفضأنأجمعيناللهخلقخيزي!محمدآنبيهالثهوأمر

آل!ؤيخينمن+نجحكلمئجنلتكأؤلمحفقق:مكرمةوأيةمكرمةهذاوفي،المؤمنينمن

215،.:الشغزاءأ"

وفي،والتحببالتوددغايةفيمعهموكان،لأتباعهع!اللهرسوذلانوقد

القولعظيممنعيىفييقولونهالذيكانان:النصارىمنعليهقدمواالذينجرانلوفد=

نزولأصباب:وانظر233،-3232/!،محمدأفاتبعوا،لهوحبأدلهتحظيمأيقولونهإنما

2/17.للسيرطيالمص!ور،الدر:وانظرا.50صزغلولكمالتحقيق،للواحدي،القرآن

.155صالسحديتفسير)1!
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لأنقضعا!ألقفبلمجذقلاكنتؤتؤتثخنتألت!ينزختةأقتا:سبحانهيقولذلك

آلتة!!ألئرقئقتؤقي!ئتت!ذاالأئيفيؤيثماوزممئمكئمؤأشتضيرغئهتمف!غف!كيق

915،.:جممزانآلأ"!آلمتؤ!ل!جممي

ا!ىا!كانةلىاللهرسولوهوأتباعهمع!اللهرسولخلقكانهكذا

العاليةإوالأخلاقالجميفةالخصالبتلكأتباعهيعاملكانذلكومع،ربهعند

المستوياتأعلىعلىيكونواأنحينئذأتباعهعلىفالواجبعليهوبناء؟الكريمة

اللائقهووهذاغ!،الكريمبالرسولاقتداءالحسنةوالمعاملةالكريمةالأخلاقمن

قلوبهمامتلأتالذيناولئكضلالنعلموبذلكجموو،الرسولاتباعيدعيبمن

والتجهمالشراسةعلاماتوجوهمعلىوارتسمت،المؤمنينإخوانهمعلىبالحقد

!،والعنفالغلظةوأعمالهمأقوالهمعلىوظهرت،المسلمينمنإخوانهوجوهفي

ع!؟!الرسولهديعلىأنهميذعونثم

لمتابعةفهمهفيوأخطأحالههذهعمنالسعديالشيخيقولذلكوفي

المعاملةهذهمنحصلأوقد:الحقعلىأنهويظنالناسمعخلفهفساءالرسول

اتصفلمنمحتقرأتجدهذلكومع،حصلماالمصالحوتعطيلالمفاسدمن

منإلاهذائغذفهل...والمداهنةبالنفاقرماهوقد،الكريمالرسولبصفات

آتغكل!يئجتاضكأؤلمحفطق:تولهأبعدقالولهذا،لهوخدعهالشيطانوتزيينجهله

215الشغزاء:أ!،لغملونآئئابيلمح!هإئيقفلعصؤئرإق!ق:قال!"آنئؤميينين

.)216-

بخفضمعاملتهمتتركولا،منبمتتبرأفلاالأمور،منأمرفيعصؤئر،)ق!ق

وابذل،وانصحهم،عليهفعظهم،عملهممنتبرأبل،الجانبولين،الجناح

قولهأنيتوهممنوهماحتراز؟الدفعوهذا،منهوتوبتهمعنهردهمفيقدرتك

مؤمنين،ماداموا،منهميصدرمابجميعالرضىيقتضيللمؤمنينتجتاضك")ؤآخفقى

إ)1(.أعلمواللههذا،فدفغ

عليه،يسيرونالذيالسبيلفيهدايةاللهيورثهم!للرسولوالمتبحون

أفل:تعالىقالءلمجبحالرسولهديعلىلأنهمالثه؟إلىالدعوةطريقفيوبصيرة

آتممثركينينتج!وقآألئرؤستخقآتتغنىؤمينأبمبعيرؤعلىألئر،لمآعؤاسمبيليقذث

548.صالسحديتفسي!ر)1(
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.،801:ئوشفأأ!

الضلالة:عنوالبعدالهدايةطريقهو!الرسلاتباع

ئلثت!أثذىجميثاإلتخأفررئمولىأيئألآصفيكأيخفاإفل:تعالىقال

أتذ!أ؟ئيألنورؤزبمول!بأللأيمآينؤأؤئيتيتر*ئؤإ؟إبةلأؤالآزضيىأالتمتؤت

158،.:الأعزافأ"!تفتذونثغت!ئمؤأتبفؤؤتحائني،!ألتوجمؤيت

"!2ألرشاممبيلىآئلىمحتمأئبلولؤتقؤيرةاتنىالذ!أؤقالى:تعالىوقال

.38،:أغافر

أيس:!،آلمرضسكأتجمعو(تمؤيرقاذي!ت!ئربأقديضزأقم!امقأؤجآة

21(.:أيس،!ئهتال!نؤمممق!يميتئئئكر،من25،أئيعوأ

.والأعمالالأقوالفيالهدايةتكون!للرسولالمتابعةتكونماوبقدر

447

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الساديىالمبحث

بغيرهوالاقتداء!أمرهمخالفةمن:الحذر

جامعأمرعلىع!الثهرسولمعكانواإذاالمانهمفيالصادقينالمؤمنينإن

اللهرسولأمروالتزمواحضروا-ونحوهماوالجهادالجامعةكالصلاة-لهئجتمع

ةاتؤأآلديئإتئؤ-مئوتأ)تتا:تعالىقالكما،يستأذنوهحتىعنهينصروفونولا-لمجي!و

يتسدلؤبه!ألذينإنيتصتئذلؤخئئتدهبوأثزتجاجآتيكلاقغبما!انوأولةاوزصمويىبآف!

ثحمثتقمنقآدنشمآنهتملتغصقآعتتتابخت!ذاؤرسويهلهآقمئؤضمؤتآلدينأؤتيهث

،!زجيصغفورآلتةإبرآلتةكئمؤأشغيريتهئم

كدغ!تدتجتمآلرتئوليدعآةتخقلواالأ:السابقةالآيةبعدتعالىقالثم

آضصغنتحايفونآلدينتقخذيىيؤاصأمنكئمتتصصتدونآليمئأدتهيققمقذتغفحأتغفحكم

63،.الئور:أ،!آلرغدابيصتهثمأؤيتتةتصيتبهتمآن

دعآةتخحلؤأالأ:السابقةالآيةصدرتفسيرفيالطبريجريرابنذهب

دعاءهنا:بالدعاءالمقصودأنإلىتغف!ا"تغصحكمكذغيماتين!تمآلرتئولي

ئغزضقأنعننهيفالآية،النبيمنإذندونخارجآيتسللمنعلىقيالرسول

علىالناسبعضكدعاءليسالشانعظيمدعاءهف!نعليهالرسوللدعاءنفتطالمرء

)1(.الآيةفيعباس"ابنمذهبوهومجابفدعاؤهبحض

يذعواأنالثهمن"نهي:فالآيةالنداء:هنابالدعاءالمرادبأنآخرونوقال

نأأي،)2(وتواضعبلينيدعوهانوأمرهموجفاء،بغلظالثهرسوذأينادوا،

له.ندائهمأثناءفيويعظموهويفخموهعتييوقوره

رسولأمرمنخفيةيتسللونالذينعليهيخفىلاوتعالىسبحانهوالله

منفليئق!،اللهرسوليرإهامحيلا،ببعضبعضهموششترويروغونب!،الله

.18/771الطبريتفسير:انظر(1)

السابق.المصدر)2(
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به،ويكفر،قلبهعلىالثهفيطبع؟أليمعذابيصببهأو،فتنةتصيبهأنذلكيفعل

عنيلوذونالذينفليحذرالكلاممعنىلأنالآيةفي)عن(ودخلت،بالثهوالعياذ

تغ!عكئمكذع!تي!تمآلرتئولودكاةتخقلوأالأ:معرضينعنهويدبرون،أمره

أنآئرصعنتحاينونآلذينهدحدريواجم!نكيئمتتص!تدونألذيئألئريققمتذتقفعأ

63()1(.الثور:أ"!آلزغدابكييتهئمأؤيئتةتييبهتم

"والمعنى::فقالالآيةفيالدعاءعنبالنهيللمرادآخرتفسيرعاشورولابن

فيتتخيرونكمااستجابتهافيمخئرينلديهللحضورإياكمالرسولدعوةتجعلوالا

بعضأ،)2(.بعضكمدعوةاستجابة

طصتهئمأؤفئتةتصمغتمآتيةإنعنئخايفونآلدينأفقخذر:تعالىقولهوفي

63،.الئور:1،!آلرغداب

وسنته،،وطريقته،ومنهاجه،!)سبيلهبأنه،أآئيشكثيرابنفسر

خالفهوما،فبلذلكوافقفماوأعمالهباقوالهوالأعمالالأقوالفئوزن،وشريعته

شريعةخالفمنوليخثقفليحذر..كانمنكائنأوفاعلهقاثلهعلىمردودفهو

وأ،نفاقأوكفر،منقلوبهمفيأييتتة"تصعي!غتمأأنوباطنأظاهرأفالرسول

ألر")3(.غدابئصيت!هخأأؤبدعة

وأتقوأف!ئهواعتانهبموما3هفخذألزشولىةاتئكمؤمأ..أ.:تعالىاللهوقال

7،.الخثمر:أآلحقا+،ثملىيدأدئةإنآدئة

حديثأوروىقخذوة"الزشوذآلاكئمؤقا...)باب:البخاريالإمامقال

والمتنمصاتوالمتوشماتالواشماتاللهالعن:قالمسعودبناللهعبدعنبإسناده

مألهايقالأسدبنيمنامرأةفبلغ،دثهخلقالمغئرات،للحسنوالمملجات

ألعنلاومالي:فقال،وكيتكيتلعنتانكبلغني)إنه:فقالتفجاءتيعقوب

اللوحين،بينماقرأثلقد:فقالت.الثهكتابفيهوومنب!اللهرسوذلغنقق

ؤمآ..أ.قرأتاماوجدتيهلقدقرأتيهكنتلئن:قال،تقولمافيهوجدثفما

ف!نه:قال،بلى:قالت7،الخشصر.أف!شثواأغئة!نتمؤمافخنماوآلرتمولمةاتبهم

4/58.القديروفتح،01ج18/178الطبريتفسير:انظر)1(

.18388/والتنويرالتحرير)2(

3/703.كثيرابنتفسير)3(
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عنهإ)1(قدنهى

الشريفة،المطهرةبالسنةالاحتجاجأهميةعلىالآيةبهذاالعلماءواستدل

عننهىلىان،فعلهالصحلمينفعلىبشيءأمرفإنث!الرسولبطاعةالأمروفيها

.الرسولبطاعةأمرنف!هفالقرآن،القرآنفييردلمولوتركهالمسلمينفعلىشيء

:بغيرهالتاسيمنالحذر

أمرناوالله!،اللهرسولهووأسوتناقدوتناأنمنمضىمااستقرإذا

وحيحثذ،نواهيهوتركاوامرهبفعلأمرناكما،لثهوأخثماناوأتقاناأعلمنالأنه،بذلك

بدونغيرهتابعمنوئحممىلغيرهالمطلقةالمتابعةعنالمسلماستغناءجليآيظهر

علىشددواممنالعلماءمنجماعةاستدلوقد،الأعمىالتقليدحجةولادليل

ؤزفنتفنمأتجازممئم)اتخذؤا:تعالىقولهبمثلالفروعفيالأربعةللائمةالمقلدين

31،.:التوتةأأدت!!دولفينآزصبابم

قالكمايمنعهملمذلكأنإلاالكتابأهلفيالآيةهذهنزولمنبالرغم

اولئككفزيحمغهمولمالتقليد،إبطالفيالآياتبهذهالعلماء"احتج:البرعبدابن

أحدهما،كفرجهةمنيقعلمالتئمبيهلأنبهاالاحتجاججهةمن،الكتابأهلأ

قفذلوكماللمقفد،حجةبغيرالتقليدين،بينالتشسبيهوقعلىانماالآخر،هـ-المان

كلكانوجهها،فأخطأدنياهمسالةفيآخزوقفذ،فأذنبآخزوققذفكفر،رجل

هـانبعضأ،بعضهيثمبهتقليدذلكلأن،حجةبغيرالتقليدعلىقئومآواحد

قدلفخإزبغذقزتمال!لألترتحالث)ؤما:وجلعزاللهقالفيهالآثاماختلفت

115(0001)2(.:التوتةأ!"غليرقئ:ب!يذآلتةإنتتقولنئفاتهرتئنحتئ

ينآزصبابمؤرقحشتهئمأتجازممئم)آتخذؤاالآيةهذهاوفي:الثموكانيوقال

شهيد،وهوالسمعألقىأو،قلبلهكانمنيزجرما31،:التوتةأأدت!!ولف

والسنةالعزيزالكتابفيماعلىالأسلاتيقولهماوتاثير.اللهدينفيالتقليدعن

.المطهرة

الأمةهذهعلماءمن،بشتهوشمتن،بقولهيقتديلمنالممذهبطاعةفإن

كتبهبهونطقت،وبراهينهاللهحججبهوقامت،النصوصبهجاءتلمامخالفتهمع

4886.ح8063/التفيركتاب،صحيحهفي)1(

789.صالأيثالابو:تحقيقالبر،عبدلابنوفضلهالعلمبيانجاح)2(
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للقطع،اللهدونمنأربابآوالرهبانللأحباروالنصارىاليهودكاتخاذهو؟وأنبياؤه

هروهذاحللوا،ماوحللواحرمواماوحرموا،أطاعوهمبليعبدوهملمبأنهم

والتمرة،بالبيضةالبيضةشبهمنبهأشبهوهو،الأمةهذهمنالمقلدينصنيع

الكتابتركتمبالكمما!محمداتباعويا،اللهعبادفيا.بالماءوالماء،بالتمرة

التيالآراءمنبهجاؤابماففعلتم...مثلكمهمرجالإلىوعمدتمجانبأ،والسنة

تنادي،والسنةالكتابونصوصالدينبعضدتعضدولم،الحقبعمادتعمدلم

صمآ،آذانأفأعرتموها،ويباينهذلكيخالفبماصوتبأعلىوتصؤتنداءبأعلى

عليلة،وخواطر،كليلةوأذهانأ،مهيضةوعقولأ،مريضةوأفهامأ،غلفأوقلوبآ

:الحالبلسانوأنثدتم

..ارشد.غزيةترشد!انغويتغوتإنغزيةمنإلاأناوما

بأقوالالرأيمنبهجاؤوكمومابأئمتكمتدعونهممنبأقوالواستبدلوا

!ك!،اللهعبدبنمحمدالأولالإماموهو،وقدوتهموقدوتكم،دمامامهمإمامكم

للصرابوأرشدنا،للحقاهدنا،الشيلموضح،التائهومرشد،الضالهادياللهم

")1(.الهدايةمنهجلناوأوضح

المقلدةيخاطبانالسابقكلامهمافياللهرحمهماوالشوكانيالبرعبدوابن

يقتديمناليومالمسلمينمنأنعلقالوفكيف،الدينفيالفقهيةالمذاهبلأمة

المزمنين.سبيلكيرعلىهمبمن

:المقامهذافيالسلفعندالمحمودةالمعانيذاتالمشهورةالعباراتومن!

إلاويتركقولهمنيؤخذوهوإلااللهخلقمنأحد"ليسمجاهد:قول-

تي،.النبيئ

منيؤخذوهوإلافاللهرسولبعدأحدأليس:عنهأخرىروايةوفي-

")2(.ويتركقوله

واشارالقبر،هذاصاحبإلاويتركقولهمنيؤخذأكل:مالكالإماموقال-

!)3(.اللهرسولقبرإلى

2.354/القديرفتح)1(

269-259صوففلهالحلمبيانجامعفيمجاهدعنباسنادهالبرعبدابنرواها)2(

14/913.كثيرلابن،والنهايةالبداية)3(
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نأمنيسلموالنف!نهمالرجالدينكتقفذالاأحمد:الإماموقال-

يغلطوا،)1(.

حجةبغيرالعلماءمنكانولوالرسولغيرمتابعةمنتحذرالعباراتوهذه

الطرقوأسلم،والمرسلينالأنبياءغيرعنمنعفيةالدينفيالعصمةلأن،برهانولا

هوالمستقيمالصراطعلىللسيراللهإلىوأحبهاوأحكمها،واعلمها،وأعظمها،

.!الأمينالمصطفىهديمتابعة

.02212/القاوىمجموع)1(
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السابع!المبحث

ب!محبتهلزوم

عليها:الأدلة

ؤأفؤلمؤع!ثيزثئمؤآزذلمخ!لاصنكئمؤ%ئاجم!يرئحنمةابا-ممتمكأنإنإقل:تعالىقال

ؤزيوي!ألت!يئ!!مآخميترضؤتقآؤشتئيكنكتمماذقاتخث!ؤنؤصتخؤفقتمؤمما

،!القئيقينالقؤتمتهدىلاؤأدتةيأتيفهألتةتأقيضتئقزئض!و(ممييصفيقىجثاء

24،.:التوتةأ

الزامعلىوحجة،ودلالةوتنبيهآ،حصنآ،بهذا)فكفىعياض!:القاضيقال

منتعالىقزعإذ!؟لهواستحقاقهاخطرها،وعظمفرضها،ووجوب،محبته

أقترئص!وا:تعالىبقولهوأوعدهمورسولهاللهمنإليهأحمثوولده،وأهلهيائهكان

يهدهولمضلممنانهموأعلمهم،الآيةبتمامفسقهمثميةئيثه،أدتةتأيتىضتئ

،)1(.الله

وجهادورسولهاللهمنإليكم)أحثالأشياءهذهكانتإنأأيكثير؟ابنقال

بكم()2(.ونكالهعقابهمنبكميحلماذافانتظرواأيفتربصواأ:سبيلهفي

عليهاللهصلىورسولهاللهحبوجوبعلىدليلالآيةاوفي:القرطبيوقال

،)3(محبوبكلعلىمقدمذلكوأن،ذلكفيخلافولاوسلم

:قالعنهاللهرضيمالكبنأنسوعن

وما:قال؟الساعةمتىاللهرسوليا:فقال!اللهرسولإلىرجل)جاء

أنسقال".أحببتمنمع،فإنك؟قال،ورسولهالله)حب:قال؟للساعةأعددت

2/563المصطفىحقوقبتعريفالشفاء)1(

2/342.كثيرابنتفسير)2(

8/59.القرطبيتفسير)3(
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مع!ف!نك!:النبيئقولمنأشدفرحأالإسلامبعدفرحنا"فما:عنهاللهرضي

وعمر-بكروأبا،ورسولهاللهأحبافأنا:عنهاللهرضيأنسقال(أحببتمن

،)1(بأعمالهمأعمللمدمان،معهمأكونأنفأرجو-عنهمااللهرضي

إليهأحمثكونحتىأحذكميؤمنالا!:اللهرسولقال:قالأنسوعن

،)2(.أجمعينوالناصوولدهوالدهمن

علىأعزلأنهما؟المعنىمنأدخلوالولدالوالدإوذكر:حجرابنقال

عليهاحبقالكانه...نفسهمنأعزيكونانربمابل،والمالالأهلمنالعاقل

،)3(أعرتهمن

:الإيمانحلاوةبهنوجدفيهكنمنإثلاث:قال!التبيئعنأنسوعن

وأن،لثهإلايحبهلاالمرءيحبوأنسواهما،مماإليهأحبورسولهاللهيكونأن

النار،)4(.فييقذفأنيكرهكماالكفرفييعودأنيكره

الخطاببنعمربيدآخذوهوش!النبيئمعأكنا:عنهالثهرضيعمروقال

منإلاشيءكلمنإليأحباللهرسوليا"لأنتعمر:لهفقالعنهاللهرضي

نفسك،منإليكأحبكونحتىبيدهنفسيوالذيلا!:النبيئفقال،نفسي

يأعمر،)5(0ياالآن:فقال.نفسيمنإليأحبواللهالآنفإنكعمر:لهفقال

إيمانك.كملالآن

01/553.الفقحوانظر9263،حوالآدابوالصلةالبركتاب،صحيحهفيمسلمرواه)1(

14ح1/58الإيمانمن!الرسولحبباب،الإيمانكتاب،صح!يحهفيالبخاريرواه)2(

!صالنبيمحبةوجوبباب،الايمانكتابالوالد،علىالولدبتقديممسلمورواها.5

هذهيحبهلممنعلىالأيمانعدمداطلاق،أجمعينوالناصوالوالدوالولدالأهلمنأكثر

.215/المحبة

1/95الفتحانظر:)3(

،16،21ح106/الايمانحلاوةباب،الايمانكتاب،صحيحهفيالبخاريأخرجه)4(

منكثر!النبيئمحبةوجوبباب،الإيمانكتاب،بنحوهمسلمورواه4106.4196،

المحبةهذهيحبهلممنعلىالإيمانعدمداطلاق،أجمعينوالناصوالوالدوالولدالأهل

.2/13

/11!النبيئيمينكانتكيفبابوالنذور،الإيمانكتاب،صحيحهفيالبخاريرواه)5!

6632.ح123
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بمحبته!المراد

يلي:ماإلىخلصتبمحبتهالمرادفيالعلماء)1(أقوالعلىاطلاعيبعد

ماديآكانسواء-الانتفاعزادوكلما،بهوتستلذتنتفعماإلىتميلالنفسإن

النفعفيالمؤمنونتأملولو،بهوتعلقهاإليهالنفسميلزادشيءمن-معنويآأو

مندانقاذنا،الإيمانإلىهدايتناسببهولقالوا:ءلجيبالرسولمنلهمالحاصل

ومحاقي،بربناعزفناالنور،إلىالظلماتمنخرجنابهالذيالنوروهو،الضلال

لناوأحلشر،كلعنونهاناخير،كلعلىودلنا،ومصائدهعدونامنوحذرنا

غيرناعلىكانتالتيوالأغلالالآصارعناورفع،الخبائثعليناوحرم،الطيبات

شف!يحنا،وهو،الآخرةفينجاتناوسببالدنيا،الحياةفيقدوتناهو،الأمممن

لاناللهمنبرحمة،عميموخيرهمستمر،نفغه،القيامةيوموقائدناوإمامنا

جميل،الخلقعظيئم،معاملةأحسنوعاملهم،لهمجناحهوخفض،للمؤمنين

منالجهاتتلككلمن)2(عليهللرسولالشاملالنفعذلكعرففمن،الخلق

حلاوةيجدريبولاشكبلافسوف؟والباطنالظاهروجمال،الفضائلأنواع

سواهما،مماالعبدإلىأحب-قبله-اللهمحبةمعلمجس!محبتهوتكون،الإيمان

المحبة.زيادةيولدوتراكمهاالمعانيهذهوتداعي

لهظهرإذائحئهشيءكلأ-خئاأ-حدآأحبمنأنوعقلأفطرةالمعلومومن

وقدللنووي،مسلموشرح581،-2/563الثانيالبابعياضللقاضيال!ثفاء،:انظر)1(

،01/602الإصلامشيخفتاوىومجموع،16-2/13السابقالمصدرعنكثيرآنقل

القارى،وعمدة61-95صالمحبينوروضة،11-3/9القيملابن،السالكينومدارج

ماعلىأضافوقد6201/463،-1/58حجرلابن،الباريوفتح،23/916للعيني

والقرطبي.،والبيضاوي،الخطابيمنكلعندالمحبةمعنى؟سبق

لصحةالمحبةاشتراطه"عياض)القاضيعلىالئفهمصاحبمتابحأحجرابنانتقدوقد

"فيالقاضيكلامفيل!يمان!لمحبتهاشتراطآأجدولم1/95،الفتح:انظر،الإيمان

ولا،المحبةناقصفهو..خالفها.)ومن-:محبتهصفةذكرانبعد-قالبلالثفاء(

الله!رسولونهىالحدعليهاقيمالذيالخمرشاربحديثذكرثماسمها(عنيخرج

2/572.الشفاء،ورسولهاللهيحب)ف!نه:عنهوقالسئهعن

يملكلاممالهالربوبيةصفاتوعائروالرزقكالخلق؟تحصىفلاوعلاجلاللهنعماما)2(

داخلاصبالتوحيدالعبيدعلىالحقوقأعظمسبحانهحقهكانولذلكشيئأ،منهامخلوق

.سواهدونلهالعبادة
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وينفر،بأوامرهويفرح،بطاعتهويستلذ،محبوبهذكرمنئكثرالمحبفترى،نفعه

جميعفيوينصره،حالكلفيعنهويدافع،يغضبهمماويحذر،يسخالهمما

.الأحوال

الطاعةإلىيدفعمحضأعقليآحبآليسالمنافعتلكمنالنابعالحبوهذا

حثبلفقطالثوقبمثاعرالنفسيملامحضأعاطفيآحبآوليسفقطالظاهرة

الجهتين.شملقدنفعهلأنالأمرينيجمع

لتلكمستحضرآالعبدكانفكلماأالإيمانحلاوةبهنإوجد:قالولذلك

ربأبالثهراضيآكانمنولذلك،الإيمانحلاوةوجدبموجبهاوعملالمنافع

منأماذوق،،مجرد9،الإيمانطعمذاقرسولآ؟ص!وبمحمددينآ،وبالإسلام

إلىالظاهرةالجوارحخضعتالتي(الإيمانطعمأذوقالمرتبةتلكعنترفى

الإلمانحلاوةعرفشغافها؟إلىووصلتالقلوبأشزتأعلىمراتب

عنه،وتغيبالمعانيتلكعنلحظةفيغفلأحيانأالشهوةداعييغلبوقد

لافهذا،غفلتهإليهأدتوما،غيبتهمنويقوم،خطأهيبصرثممعصيةفيفيقع

فيه.الكمالينفيكانلىان،ورسولهلثهوالحبالإيمانعنهينفي

خطأ،منهيقعولايؤمرماكليفعلملاكأالعبديكونأنالمحبةتعنيولا

!!.محبوبهمخالفةفيغارقوهوللحبمذعيآالمرءيكونأنأيضأيليقولا

منالحاصلالنفعفلأنحبكلفوقىح!رسولهوحباللهحبوكون

منقطع،غيرهمانفعأنكما،وفضلنفعكلفوقالمرءعلىوفضلهماجهتهما

بعدهماالوالدحقعظموقد.الثقلينعلىوفضلهللدارلنفشامل-لمجحنفعهواما

الحقيعظموهكذاالصغر،أثناءوالعناية،الأرضوجهعلىالوجودوسيلةلكونه

والفضل.النفععظمبمقدار

نأالمرءعلىئغزضق!أن:!!محبتهعلامةأنحجرابنالحافظذكروقد

ف!ن،ممكنةكانتلوأنفالنبيئرؤيةققدأوأغراضهمنغزض!قفدبينخيرلو

اتصففقدأغراضهمنشيءفقدمنعليهأشذ-ممكنةكانتلوأن-فقذهاكان

ياتيبلوالقفد،الوجودفيمحصورآذلكوليسفلا.لاومن،المذكورةبالأحبية

مخالفيها)1(،.وقمع،شريعتهعنوالذب،شتهنصرةفيمثله

1/95.الباريفتح)1(

456

http://www.al-maktabeh.com



رؤيةمقابلفيئفقدالأغراضمنكرضقيمةفما،ضعيفةعلامةهذه:قلت

ز!13النبيئ

سنته،واستعمال!،بهالاقتداء:تحقيقأوأصدقالعلامةتلكمنوأتوى

عليهوحضشرعهماد!ايثار،بآدابهوالتأدب،أوامرهوامتثال،وأفعالهأقوالهواتباع

ونوفبره.ونعظبمه،نفسههوىعلى

بالرضاوتلقيه،بهجاءماقبولتقتضيفرضهومامنها!ث!ومحبته

وترك،بهيخبرماكلفيوتصديقه،طريقهغيرمنالهدىطلبوعدم،والتسليم

دينه.ونصرة،عنهنهىما

)1(.زهدهفيبهكالاقتداءوندبفضلهوماومنها:

-34صالحنبليرجبلابنالأن!،نس!يماستنشاق:فيالدرجتينهاتينتفصيلانظر)1(
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الثامنالمبحث

وتوقيرهع!تعزيزهلزوم

ورسمولاص4بأدتمل!زمئؤا!ؤنديراؤئاتثمراضهداآزسمفتك)إئآتعالىقال

8-9(.:القتحأ!،ؤآعيلأئرصؤدئمصئبضؤئؤيزؤزئعززؤ

الئصرة،؟التعزير

يؤذيه.أوي!الرسوليضرماكلبقمعوذلك

آخروجهمنئصرةفهو:وغيرهمالفقهاءعندالمعروفبالمعنىالتعزيرأما

.يضرهعماالمخطئبقمعوهي

،يضرهماكلعلىبالقضاءالرسولنصرة:فالأول

)1(.يضرهعمابهللبعدوتأديبهبقمعهللمخطئنصرة:والثاني

:عباسابنوقال

الإجلاليعني)يعزروه(:

التعظيميعني)ويوقروه(:

:قتادةوقال

ينصروه:()يعزروه

ليعظموه:(ودوقروه)

عكرمة:وقال

)2(.بالسيفمعهيقاتلون)ويعزروه(:

بالنصرةالئقوية:الموضعهذافيالتعزيرإومعنىجرير:ابنقالثم

إ)13.والتفخيموالإجلالالتعظيمفهو:التوقيرفاما...والمعونة

)عزر(.مادة333صالأصفهانيللراغب،القرآنغريبفيالمفردات:انظر)1(

75.-2674/الطبريتفسيرفيبالإصنادوعكرمةوقتادةعباصابنقول:انظر)2(

السابق.المصدر)3(
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:الضحاكوتال،الرسولدونوحدهدثه)وتسبحوه(:تولهنيوالهاء

،)1(نفسهإلىرجعاللهيسبحون9

"الاحترام،)2(:وهوالتوقيرفيجديدآمعنىكئيرابنواضاف

فيالضمائرمرجعأعاوالتأييد،)3(0النصرأالتعزير::عاشوربنالطاهروقال

تعالىلثهكلها:قيل،الآية

وبعضه،خلافغيرمنالتسبيحوهواللهإلىراجعالكلامبعض:وقيل

والتوقيرالتعزيزوهوللرسولراجع

لاوالنبوةبالرسالةتدعوه)أي:والتعظيمبالتوقيرالمقصودفيالقرطبيوقال

،)4(والكنيةبالاسم

ويا،الرسولأيهايا.وقتهفيحاضرآكانومنالصحابةلهيقولأنبمعنى

حتىأوالأعراببعضفعلكماهكذامحمدباسمهينادوهأنلا،النبيئأيها

بكنيته.

بهذاكيرهرسولأونبيأيينادىفلمالقرآنفيالنبيئشأنعظمولذلك

(.النبيأيهاو)يا(الرسولأيها)ياالنداء

ماوكل)التعزير"،فيداخلفهوالرسولنصرةشأنهمنماكلأنوالحقيقة

االتوقير،.نيداخلفهوالرسولتعظيمشأنهمن

إكثاروتركتوقيرهاباب:فيأحاديثعدةصحيحهفيمسلمالإمامروى

عننهاهمانهالباباحاديث)مقصودبها:المقصودفيالنوويقال"،عليهالسؤال

فيوذكر.(..:لمعانذلكوكره،يقعلاعمابالسؤالوالابتداء،السؤالإكثار

وهو:هنابالبحثصلةلهماإحداها

اللهقالوقد...والأذى%لمشقةوالحفوة،بالمسألةأخقؤهربماانهمة

تهين!عذاب!لتموآعذولأخرؤآلديرشافيآلئرلغنهمورمموثم!أفهوخيؤألذين)إن:تعالى

57،،)5(.:الأحراب1!!

السابق.المصدر()1

5/47.القديرفتحوانظر:4/185،كئيرابنتف!سير)2(

.26156/والتنويرالتحرير)3(

.6/1177القرطبيتفسير)4(

115.-15011/مسلمضرخ)5(
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خطورةمعنامروقد.الشريفومقامه!الرسولجنافييراعىكيففانظر

ةاقؤأآثدينإتأضهاتعالىقولىفي!صوتفبرقالصوتورفع!يديهئينالتقدم

ئرقا"3لا:اقنؤأالدينتأكا!لجئمكيغآقةإنأقةآتمؤاؤرشولمىآدت!تذيتينئقيئوألآ

آغصئكمتخآأنل!غفىتقيئمكختربألنؤلت!تخهروأولاأئبئصعؤلئتؤقآتؤتكئم

أدتةآمتخناللىينأؤقبذأق!زمئولييخدآضؤتفغتفضونآلدين!!!لت!ثفىدنلاؤآشر

أ!رفيؤ!ينشا"وتذآثؤفيإق!عظيضومتجزتغفؤلهصلفتؤىتلوبهت!

4(.-ا:الخجزاتأ"!يغقثوئلاآتحتزهتم

كانفقد!لهوتبجيلأتعظيمآ!تيبحضرته)زاجمتا(:قولعننهىكما

الكلمةهذهعنالهفنهىاللهرسولمعخطابهمفيفاسدأمعنىمنهايريدوناليهود

فيكافيةفهي)انالزتا(:يقولوابأنوامروا!،معهللأدبولزومآللذرلعةقطعأ

لاةاقنواأتؤيتإتكألئا؟تعالىفقال.المحذورمنوخاليةالمقصود،حصول

401،.:التقزةأأ!ألضصعذاثالنييرئؤأتمملوأأنظرتاوفولؤأدتيخاتفولو(
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التاسع!المبحث

بك!عليهوالسلامالصلاةوجوب

:-النهرحمه-البخاريالإمامقال

لخ!صهلؤاةامن!!اللىفيتأكاآلئيئقئئصرقؤتثبت!أفةإإن:أباب

56،.:الأحراب1!"داتئلبئاؤصتيم!!

الدعاءالملائكةوصلاة،الملائكةعندعليهثناؤهاللهصلاة:العاليةأبوقال

ب!سناده:حديثينروىثمئتزكونا،)يصلون(:عباسابنقال

فقدعليكالسلامأما،اللهرسوليا"قيل:عنهاللهرضيعجزةبنكعبعن

آلوعلىمحمد،علىصلاللهم:قولواو!:قال؟،عليكالصلاةفكيف،عرفناه

محمد،علىباركاللهممجيد،حميدإنكإبراهيمآلعلىصليتكمامحمد،

صيغةوروىمجيد،حميدانكابراهيمآلعلىباركتكمامحمد،آلوعلى

)1(.الخدريسعيدأبيعنأخرى

عن9لإسنادهالتشهدبعد!النبيئعلىالصلاة:بابفيمسلمالإماموروى

،عبادةبنسعدمجلسفيونحنفاللهرسولأتانا:قالالأنصارىمسعودأبي

نصليفكيف،اللهرسولياعليكنصليأنتعالىاللهأمرناسعد:بنبثميرلهفقال

اللهرسولقالثم،يسأنهلمأنهتمنيناحتىوث!اللهرسولفسكت:قال،عليك

إبراهيم،آلعلىصليتكمامحمد،آلوعلىمحمد،علىصلاللهمقولوا:جم!

إنكالعالمينفي)براهيمآلعلىباركتكمامحمدآلوعلىمحمد،علىوبارك

()2(.علمتمقدكماوالسلاممجيد،حميد

يلي:ماالسابقةالأدلةعليهدلتمما!

8947.،7947ح7532/التفسيركتاب،الخاريصحيح)1(

125.-4/124الصلاةكتاب،مسلمصحيح،عليهللصلاةاخرىصيغآروىثم)2(
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لمئركتولوالأخيرالتشهدعقبسيماولايكقب!عليهالصلاةوجوب-ا

ف!ن،الثهعبدوابنهعمرعنمرويوهووأحمد،الشافعيقولوهو،الصلاةتصح

محمد(علىصل)اللهم:والحنابلةالشافعيةعندالواجبوالقدر،للوجوبالأمر

سنة)1(.عليهزادوما

بوجوبها:القولعمومعلىيدلومما

عندهذكرثامن:تال!اللهرسولأن،عنهاللهرضيمالكبنانسعن

عث!رآ،)2(.بهاعليهاللهصلىمرةعليصلىومن،عليئفليصل

ف!ن،عليئالصلاةأكثرواق!:اللهرسولقال:قالالصديقبكرأبيوعن

المقك:ذلكليقال،أمتيمنرجلعليئصلىف!ذا،قبريعندملكأبيوكلالله

،)3(.الساعةعليكصلىفلانابنفلانإنمحمديا

"البخيل!وو:اللىرسولقال:قالعنهاللهرضيطالبأبيبنعليوعن

عليئ،)4(.يصلفلمعندهذيهرثتق

رجلأنفإرغم:!ك!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيوعن

!1(

)2(

)3(

)4(

واجبةكيربأنهاالقولأحمدالامامعنوروى023-2/228قدامةلابن،المغني:انظر

النبيعلىواجبةالصلاةأنأحمدكلامظاهر:يحلىأبووقالالوجوبقدامةابنورجح

يذكرولم،الصلاةأعادتركهامنامر،النبئعلىالصلاة:زرعةلأبيلقوله،خنسث

للحجاوي،المستقنع"زاد5الزادفيوجاء،الثافحيمذهبوهذا،آلهعلىالصلاة

حاشيةوانظر19،صالصلاةأركانمنركنانهاللبهوتي،،المربع)الروضوضرحه

علىصل)اللهم:قولالأخيرالتشهدمنالركنوقال127-126قاسملابنالروض

القيملابن،الأفهامجلاءوانظر:،السابقالمصدر.سنةبحدهوما،الآيةلظاهرمحمد،

392،-263صوالاستحبابالوجوبحيثمنحكمهافيطويلأخلافآذكرحيث

علىالصلاةفيالبديعالقولوافظر:،124-4/123للنوويمسلمشرح:وانظر

وما14صعليهالصلاةحكمفيأتوالعثرةذكروقدللسخاوي،،الشفيعالحبيب

بعدها.

القيمابنوذكره89،صجيدب!م!ناد:وقالالسنيلابنوعزاه"الأذكار،فيالنوويذكره

592.صصحيح)سناده:وقالا،الأفهام)جلاءفي

1218.حالجامعوصحيح،1535حالصحيحةالأحاديثصلسلةفيالألبانيذكره

:وقالرجل،أنف)رغم!الرسولأقول:باب،الدعواتكتاب،صننهفيالترمذيرواه

حديث:وقال،المستدركفيالحاكمرواه3546ح"غريبصحيححسنحديث"هذا

01/954..الذهبيووافقه،يخرجاهولمالاصنادصحيح
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001)1(.عليئئضلفلمعندهذيهزث

صلىإذا:قالالعلمأهلبعضعن"ويروى-:اللهرحمه-الترمذيوقال

211(.المجلسذلكفيكانماعنهأجزأالمجلسفيمرةالنبيئعلىالرجل

لهييدعونأي:ا!خاريهـحفيالواردةله!يباركون9بالمراد-2

علىالثبات:وقيل،والكرامةالخيرمنالزيادة:هناالبركةة:النوويوقال،بالبر!

وقيل:اممماء،بركةو!ه،الأرضعلىثبتتأيالإبلبركتقولهممنذلك

كلهاإ)3(.العيوبمنوالتطهيرالتزكية

تعالى:قالكما،دينهعلىأشإعه:النبيئ!آل:قدامةابنقال:النبيئآل-4

أهلمنأتباعهيعني46،أغافرة!!آئقذابهألثمذقيعؤئةاذخكؤا)آ

التالي.المبحثفيبآلهالمرادتفصيلوسيأتي")4(،دينه

صليتكما9:وقولهالعالمينعلىلمجيئمحمدأفضليةبينالجمعطريق-5

!:إبراهيموآلإبراهيمعلى

:أقوالثلاثةالمسألةهذهفيالنوويذكر

ثم،الكلاموتخمحمد.علىصل9معناهأن:الشافعيعنمحكيوهو-"ا

إبراهيمعلىصليتكمامحمدآلعلىوصلأيمحمدإ؟آل"وعلى؟استأنف

نف!ه.لامحمدآلهموآليإبراهيتممثللهفالمسؤول،إبراهيمآلوعلى

لمحمداجعل9:بمعنىالقدرفيلاالصلاةأصلفيللمشاركةالسؤال-2

وآله"لإبراهيمجعلتهاكمامنكصلاةوا-له

التيالصلاةبمقدارصلاةوآللحمداجعلوالمراد؟:ظاهرهعلىةأنه-3

إبرهيمأالج!بتلك،وأتباعهأمحمدالجملةمقابلةوالمسؤول،وآلهلإبراهيم

الأنبياءإ)5(.منخلائقفيهاالتي(وأتباعه

يأ(إبراهيمآلعلىصليت)كما:قولهؤومعنى:فقالحجرابنوزاد

رجل"،انفرغم5!الرسولاقرل:باب،الدعواتكتاب،صننهفيالترمذيرواه)1(

3545.حغريبحصنحديث:وقال

5.551/الدعواتكتاب،الترمذيصنن)2(

4/126.للنوويمسلمشرح)3(

552.-543الرسالةهذهمنالعاثرالمبحث:وانظر،2232/المغني)4(

126.-4/125للنوويمسلمشرح)5(
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الصلاةمنكفنسأل،إبراهيمآلوعلىإبراهيمعلىأيارب(الصلاةمنكتقذقت

للافضليثبتللفاضليثبتالذيلأن،الأولىبطريقمحمدآلوعلىمحمدعلى

نأالتشبيهشرطأنمنالمث!هورالإيرادعنالانفصاليحصلوبهذا،الأولىبطريق

.أقوىبهالمئئهيكون

منبل،باكملالكاملإلحاقبابمنليسالتشبيهأن:الجوابومحصل

لأنبالمجموعللمجموعوقعالت!ئسبيهأن:الجوابوحاصل...ونحوهالتهييجباب

الأنبياءإبراهيمآلفيلأنمحمد،آلمجموعمنأفضلإبراهيمآلمجموع

01)1(..محمدآلبخلاف

ر!:غيرهعلىالصلاةحكم

محمدأ:آلوعلىمحمدعلىصلااللهم:!ص"قوله:فيالنوويقال

فقال،فيهالعلماءاختلفمماوهذاالأنبياء،كيرعلىالصلاةجوازعلىبهاحئج

اللهم:يقالفلااستقلالأ،الأنبياءغيرعلىئضفىلا:وا!ثرونوالشافعيمالك

:فيقالتبعأعليهميصلىولكن،غيرهمأوعلياوعمر،أوبكر،أبيعلىصل

بهجاءتكماوذريتهوزوجاتهواصحابهمحمدوآلمحمدعلىصلاللهم

أ)2(الأحاديث

الجوازبأنيك!،غيرهعلىالصلاةأمنمنغمنإوأجاب:حجرابنوقال

أمنفردأذلكأجازلمنحجةولا.مستقلأ.وقعإذاوالمنعتبعآ،وقع)ذابمامقيذ

رت!،النبيئمنوقعكلهذلكفإنرت!(النبيغيرعلىالصلاةفيهاالتيالأدلةفي

الصلاةأمنالمنعويقوي..يشاء.منعلىحقهمنيتفضلانالحقولصاحب

يصلونالأهواءلأهلشعارأصار!النبيئغيرعلىالصلاةبأنو!ر،غيرهعلى

فيإسحاقبنإسماعيلأأخرجثم...وغيرهمالبيتأهلمنيعظمونهمنعلى

أحدعلىالصلاةتصلخ"لا:قالصحيحب!سنادعباسابنعن،القرآنأحكامكتابه

الاستغفار()3(.والمسلماتللمسلمينولكن،النبيئعلىإلا

الصيغةعلىطفيفتغييرالقرنهذامنالأخيرينالعقدينفيوقعوقدهذا

)1(

)2(

)3(

8/533.الباريفغ

4/127.للنوويمسلمشرح

8.534/الباريفتح
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المطلقةالصلاةفيالقرون.خيرزمنمنذبعدهمومنالأمةسل!عليهااستقرالتي

فأضيف"وسلمعليهالله)صلىوهيالمفروضةالخمسالصلواتغيرفيعليه

ولمأ؟،وسلمواكهعليهالله"صل:القوليلتزمونالكثيرونفأصبح،"وآله(!إليها

غيرفيالأخيرالتشهدفيالواردةالصيغةالتزامبوجوبللسلفقولعلىأقف

عليها.القياسولاالصلاة

عليهالسلامإفرادعلىنصكماعليهالصلاةإفرافىعلىالقرآننصوقد

وسمئموأظينصملواءامنوأالذليئيأكاآدئئئقىئصر!ؤتثثأدتةأإن:وأكده

56،.:الأحراب1!،لتمئليئا

والبركةبالرحمةمقرونةالأولالتشهدفيالتيالتوقيفيةالصيغةجاءتقدثم

والسلام،وبركاتهالثهورحمةالنبيأيهاعليكالسلام9،0:الأمةعلىوبالسلام

01)1(.0.والصالحيناللهعبادوعلىعلينا

فيلزمالتشهدفيالورادةالصيغةعلىالقياساستحبابأوبوجبقيللىاذا

ذكزه:مرإذايقالأنقولهمعلى

(،الصالحيناللهعبادوعلىا-لهوعلىوعليناوبركاتهورحمتهعليهالله)صلى

التشهدفيعليهالصلاةبوجوبيقولمنعندالواجبالقدرإنبلبهذا،قائلولا

عليهزادومامحمد(علىصل)اللهمهوالمفروضةالصلاةفييقالالذيالأخير

سنة)2(.

الأمةتلقتهاوالتي!ووالرسولبذكروالمشحونةالمليئةالحديثكتبإنثم

اقئصرتدوتقريراتهوأفعالهأقواتهيالنبيئعنالصحابةفيهاروىوالتي،بالقبول

)واكه(ذكربدون(وسلمعليهالثه)صلى:والمعروفةالمعهودةالصيغةعلىفيها

)3(،أعلموالثه؟الآنالطارئالتغييرهذافلماذا

83،835،اح2311/الآخرةفيالث!هدباب،ا،ذانكتاب،صحيحهفيالبخاريرواه)1(

2012،0623،6328،.7381

538.صقريبأمركما)2(

الصلاةفضلفيالواردةوالأحاديثر!،عليهالصلاةمواطنفيالاستزادةارادومن)3(

الصلاةنيالأفهامجلاء:كتابفلينظر(!،عليهالصلاةفيالواردةوالصيغ!،عليه

القيم.لابن،الأنامخيرعلىواللام
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العاشرالميحث

صيئوذريتهل!اهله"آلهتجز

تحفظبانءلجبرو،آلهحقوقمراعاةدهاعظامه-ح!الرسولتوقيرمنإنشكلا

ء!رو،بهصلةالناسأدربفهم،عنهمويذب،بهماللائقةالمنزلةوينزلوامكانتهم

هذهفهلالأخير،التشهدفيالواردةالصلاةفيدخلواولذلك،علاقةبهوأوثقهم

للجواب؟فحسب!الرسولبقرابةمخصوصةالتشهدفيعليهاالمنصوصالصلاة

لننظرثم،اللغةفيوالأهلالآلمعنىعلىأولأنتعرفأنعليناالسؤالهذاعلى

الشرعية.النصوصفيمحانيهافي

اللغة:في(وال!أهل)آل(يادالمرادأولأ

ايضآوآله،وعيالهأهله:الرجل!وآل:الجوهريقالواحد،بمعنىهما

الدارأ)1(.وأهل،الرجلأهل:والأهل...أتباعه

الراغب:وقال

إلى،بالأضافةخصقأنه،!لاأقيلعلىويصغر،الأهلعنمقلوبآل9

رجل،آليقالولا،فلانيقال،الأزمنةودون،النكراتدونالناطقيناغلام

الأشرفإلىئضاتبل،الخئاطآليقالولاكذا،موضعأوكذا،زمانآلولا

.السلطانوآل،اللهآل:يقال،والأقضل

زمنأهليقالكما،الخياطوأهل،اللهأهليقال،الكلالىيضافوالأهل

.كذاوبلد،كذا

يختصفيمنويستعملأويلآ،ويصغرالشخصاسمالأصلفيهو:وقيل

()2(.بموالاةأو،قريبةبقرابةإماذاتيآ؟اختصاصآبالإنسان

11/28.منظورلابنالعربلسان:وانظرو)اهل(،)آل(،مادة9162-4/1627الصحاح)1(

)آل(.مادة31-03صالأصفهانيللراغب،القرآنكريبنيالمفردات)2(

466

http://www.al-maktabeh.com



الشرعيالاستعمالفيالدخولفيالراغببدأالسابقالكلامنهايةفي

الكلمتين.منلكلمعنيانوالولاءالقرابةمنفكلو)الأهل()الآل(للكلمتين

:النصوصفي(وال!أهل(لل!آلالأولالمعنىثانيأ:

الن!ببةالقرابة:الأولالمعنى-ا

ومنها:،كئيرةالمعنىهذاوأدلة

الثساء:أ،أقلإينكماقآئحثو(تتحيهافمقاقاجقترإوإن:تعالىقوله

.)35

المئممممةوصية"قؤبنزرقبترقتخيريرخطامؤيئاقتلأؤقن:تعالىوقوله

29(.:الئساءأ،000أت!ء

تقفز!ؤثتهمآئق!وإتئتةضعزينيي!تاإقبهتقنا:تعالىوقوله

.84،:الأنبياءأ

أطه:0001تاراةالت!تتإيهأتكؤألائيرتقاذنارار!أإذ:تعالىوقوله

.،01

26،.:الذارياتأ،!ص!يينبيتلىقحآآلج!إذأقرآخ:تعالىوقوله

33،.:القياقةأ"!شمتتيآلخهالمدقتأئم؟تعالىوقوله

غذأفيآؤجممئبقآنالأس!ؤايأهلكآرآدقنجر%ةماقاتت..أ.:تعالىوقوله

26،-25:أئوشفآئلثما،ننثمالمحا!وشهدتقم!ىعنزؤتنى!قالمآييص

القائدة:أ.!..آفليكختطيمونماآؤسمويق..إ.:تعالىوقولهالموضعينفي

.،98

التخريم:أ00،0تامروصآقييمآنفشتمتؤاةاقؤأالدينأت!ئها:تعالىوقوله

.)6

عنالنظربقطع،الئ!تمبئةالقرابةعلىار)آل(إطلاقفيالآياتاصرحومن،

أقزجلاآنقتكونآإينته،تكئزيرغؤئءاليينقؤينزج!إؤقاذ:تعالىقولهالدين

28،.أغافر:."..زلبهئمينبأتجئتضضمابهمؤئذألتةزبئتقولم

،فرعونآلمنقبطيآكانالمؤمنالرجلهذاأنأالمشهور:كثيرابنوقال

،السلامعليهموسىمعنجاالذيإنه:ويقال،فرعونعمابنكان:السديقال

جرير.ابنواختاره
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،اليومهذاإلايظهرفلم،القبطقومهعنإيمانهيكتمالرجلهذاكانوقد

وأفضل،وجلعزدثهغضبةالرجلفأخذت(،موسىأقتل)ذرونيفرعونقالحين

وهيفرعونعندالكلمةهذهمنأعظمولاجائر،سلطانعندعدلكلمةالجهاد

أئه"أ)11.زفيتفولمآنرجلا)آنفتكونآ:قوله

عنودفاعهعنهالثهرضيالصديقبكرأبيموقفكثيرابنذكرثم

منالصحيحفيجاءفقد،فرعونآلمؤمنموقفيناظرانهعلى-!والرسول

صنعماأشدعنالعاصبنعمروبنالثهعبدسألث:قالالزبيربنعروةطريق

وهوفالنبيئإلىجاءمعيطابيبنغقبةرأيت:قال،فاللهبرسولالمشركون

عنهدفعهحتىبكرأبوفجاءشديدآ،خنقآبهفخنقهعئقهفيرداءفوضع،يصلي

ألتر"،)2(.ربئيقولىأنرجلا)آنفتلون:فقال

المسلمينصلاةمنيخرجالعظيمالموتفهذاصاحببكرأباأنوالعجيب

بقرابةمحمد(آل)وعلى:قولهفي"الآلأيحصرمنقولعلى!الآل!على

فحسب.بيئالنبيئ

الرجلهذاأنعلىدليلفهي(فرعون)آلمؤمنفيالواردةالآياتإلىنعود

والائباع،الدينباعتبارلاوالقرابةالنسبباعتبار(فرعون)آلإلىئسبالمؤمن

وصاقتحروأقاشئيالضأدتةإتؤقه:بالحقصدعأنبعدفيهاللهقالالذيوهو

باعتبارمنهمفهو،منهماللهونجاه45،،أغافر:!،القذا!مئؤيزغؤدنيالى

)3(.والآخرةالدنيافياللهفوقاهفرعونآلمؤمنإلىعائدوالضمير،القرابة

:النصوصفيوال!أهلى((لل!آلالثانيالمعنيثالثأ:

الدين:علىالأتباع-2

:الآياتمنيليماالمعنىهذاعلىدل

46،.أكانر:"!آئحذاباأشمذقيعؤئةالمإإظؤ:تعالىاللهتول

فرعونزوجةلدخلتالأقرباء،الآيةفيبالآلالمقصودإن:قيلولو

4/77كثيرابنتفسير)1(

خليلأمتخذآكنتلو5:النئقولباب،الصحابةفضائلكتاب،صحيحهفيالبخاريرواه)2(

3687.ح7/22خليلأ،بكرأبالاتخذت

481/كثيرابنتفسير:انظر)3(
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قالكما،الظالمينالقوممنونجاهاآمنلمنالمثلفيهااللهضربالتي،المؤمنة

ئتتاعندئرلىآبتيرلطتاثتإذيرغؤنآقرأتءان!!فقدييئقثلأألئهأوض!رله!:تعالى

11،.:التخريمأ(!ألطييبنآتفؤيرمونورتخنيوعمل!فرعؤنمونوغئئآتحتزق

ابيفعنالدهورمرعلىكفنناللاتيالنساءمنأنها!الرسولأخبروقد

ولمكثيرالرجالمن"كملءيخ!:الثهرسول:قالقال-عنهاللهرضي-موسى

علىعائشةفضلدمانعمرانابنةومريم،فرعونامرأةآسيةإلا؟النساءمنيكمل

")1(.الطعامسائرعلىالثريدكفضلالنساء

وقد،فرعونآلمؤمنلدخلالأترباء،الآيةنيبالآلالمقصودإن:قيلولو

قريبأ.مركما45،أغافر:00،0مروآقاشتمالضأدترأقؤقصه:تعالىقال

فيسيماولا48،-35أهود:سورةفيالسلامعليهنوحقصةفيوتأمل

أسيززؤخز!لينيهاأخلئقناألننؤروتازأئيتاجآةإذاإحغ:تعالىقوله

04،.أفود:!،تيلإلاتقا،:اقنؤتآةاتنؤمقالقؤذجمرممتقمنالموأخمد

زوجهيحمللمأنهعلمنالماذا،السفينةفيأهلكمنالمؤمنينواحمل:أي

هم)ؤأفتك(:قولهفيهنابالأهلالمرادأنتبينبالثهيؤمنالملأنهمافيهاوولده

قليل.إلامعهآمنومامعهالمؤمنون

)الأقاربعن(الأتباعبمعنى)الأهللقبنفيفيالمعنىهذاويؤكد

يق؟مثيإنزلضققاذزتثمنوحؤبمذىأةتعالىبقولهالولدمنكانولو(الكافرين

كلإتبماآظئ!يقلتىاتزتنؤخقاذ!ألمحيهينآخخؤأنتآقحقوغذئت!نأصهلي

41،.-45أفود:ضئع،غبز

معك.المؤمنونهمأهلكيقولكأنه

الأنبياءقتلقققطعآفيهميدخلولا،إبراهيمبيتأهلعلىاللهباركوتد

قآلمحمةإؤأتىآت!:تعالىقال:كثروهم،الشنيعةالقباثحمنهوظهرتإسرائيلبنيمن

وهذاعوزواجم!ةأيرتؤبقتئقاثت!ئققولطإشخقوت!!ومنيماشعحققب!ئزنفافف!كث

ؤبهئ!آلتمرختألن!أئرمقأ!ينقالو-أ!عجيبىثثتئ"نذاإتشت!اتتي

73،.-71أئود:!،مخاتهدإتبماآلتميآنلخمننم

الأحزابصورةفيالواردة(البيت)أهلأنعلىقاطعةدلالةتدلالآيةوهذه

6/447.الباريفغ)1(
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النبيئأزواجدخولعلىأيضأواضحةدلالةوتدل،الرسولأزواجبهميراد

أدث!إرختالآيةفيالواردةالصيغةبينوقارن؟المفروضةالصلاةفيلم!محمد

الصيغةمنوتقاربهاتشابههاومدى!يتحايهدإتهآتئمتئآفلغتيهزؤتهتي

التشهد.فيالمعروفة

قتا)!:تعالىقالكمالو!()آلبهالمؤمنينلو!أتباععلىالآيةوأطلق

تبهقزو!أتاعىإتفئمقرتتيهغينلؤفىةالىآخيضاصفائؤأاقإلأتؤيي!ضابئتحائ

؟يئرإلكيميلالنزثدرصملىإتائلوفى)قالؤا:تعالىقالثم56(:الئملأ!،

إن(ضاتهئ!تآمصيقاإتبماآئضأئذإلأآضاينتمتقثقتؤلاآلليينلمط!بةفلث

81(.أفود:!ييفزيييآلقئحآثيئ!ىآلفئخمؤعدئئم

أأهله(أنعلىذلكفدللكفرها؟لوط!)أهلمنلوطزوجةالآيةفأخرتجا

ليلأ.معهوسارواالخبائثمنالمتطهرونبهالمؤمنونأتباعههم

إبراهيمذريةفيتعالىقولهإلىانظر،مقدسةأسرةالإسلامفيوليس

:الكثيرةوالفضائلالإبراهيميةالصلاةتضمنتهمالذينلىاسحاق

!!ئببلنقي!ؤلخالئ!ئخ!نذئيتيهصاؤين)تخقؤقئعقئ!)ؤتزكتا

1113.:الضافات1

نأيعنيوهذا،مبينلنفسهوظالممح!منالمباركةالشجرةهذهفيفهناك

الظالم.لاالمحسنعلىتكونبالبركةوالدعاءالصلاة

بهتميى:لؤثازسئفتاحآةتآل!إؤتضآ:تعالىقولهالمعنىهذاويؤكد

منى!انتأئ!إتكالأوآقلأئشبوئرإتاتحزنولاتخ!لاوقالوأذزلحبهئموضهائ

33()1(:الغنكبرت1!،آئقبرب

غتج!بمبدرجفانوتنثيلئحربرينلمحثآةتالم!أتغملونهداود؟أتباععنويال

13(.أشتإ:!،آلمثمكورجمافى3ئينؤديلثمكراورةالىأغملؤآزامصحئثوفذو2

مفيان:لهماجميعأ)آل(والىالى)أهل(،أنسبقممايتبين:والخلاصة

القرابة-ا

.الائباع-2

محمدعلىصل)اللهم!:اللهرسولقالحينما:نقولالتقريرهذاوبعد

.2622/الزمخريوتفير،21/86الطبرينفير:انظر(1)
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هنا؟محمد(ر)آلالمقصودفمن.".محمد.آلوعلى

هاشمبنيمنبهالمؤمنونقرابتهويدخل،لج!-صأتباعههم:الجوابيكونألا

أوليأ.دخولأالمطلبعبدوبني

أآلذكرفيهاوردأحاديثروىقداللهرحمهالبخاريأنعرفناإذاسيمالا

أزواجه:بهوالمرادمحمد"

تباعأ"،ليالثلاثبرطعاممنالمدينةقدممنذمحمدآذشبع"ما:حديث

تمر"،إحداهماإلايومفيأكلتينمحمدآلأكل"ما:وحديث

وهو:واحدبابفيقوتأ"،محمدآلرزقاجعل"اللهم:وحديث

الدنيا"()1(عنوتخليهم،وأصحابهجمفالنبيئعيشكانكيف:باب)9

.الأزواجعلىالآلإطلاقعلىمثالوهذا

)وصل:وقوله؟!النبيئغيرعلىئصلىهل"باب:البخاريالإماموقال

:قالالرزقيسليمبنعمروعنا:بسندهروىأثملهم(سكنصلاتكإنعليهم

:فقال؟:عليكنصلىكيفاللهرسولياقالواأنهم:الساعديحميدأبو"أخبرني

إبراهيم،آلعلىصليتكما،وذريتهوأزواجهمحمدعلىصلىاللهم"قولوا:

مجيد!)2(حميدإنكإبراهيمآلعلىباركتكماوذريتهوأزواجهمحمدعلىوبارك

التشهد؟فيسيماولالمجفالنبيئآلفيأعلمواللهفالراجح

وابن)3(،النوويذهبلىاليه،القيامةيومإليأمتهمن!أتباعهأنهم

بأتباعهالراغبوقيدهملك)5(،عنوروي)4(،قدامة

علىهريرةابيحديثمن0646وح،عائةحديثمن64546456،حالرقاقكتاب)1(

11/381.392-الترتيب

0636.خ11/916الدعواتكتاب)2(

124.-4/123للنوويمسلمشرح:انظرالمحققينالىوعزاه)3(

أإظؤآ:تعالىقالكما،دينهعلىاتباعه:النبيئ"آل:وقالالمغنيفيتدامةابنورجحه)4(

حديثوروى،دينهاهلمن(تباعهيعني46(أغافر:!!آتضنام!اأثمريرغؤئةاذ

ابنضعفه،ضعيفتقي،كلمحمد"آلوالحديث2/232،المغنيتقي،كلمحمد"آل

11/161.حجر

الطيبأبووحكا.الأزهريواخارهمالكذلكإلىمال:العرييابنقال9:حجرابنقال)5(

.11016/الافعية،بمضعنالطبري
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)2(.يعلىأبيمذهبوهوالأتقياء)1(،

همصلاةكلفيالمسلمونعليهميصليالذينمحمد()آلبأنالقولإنثم

مايلي:يقتضي31(،فقطالصدقةعليهمتحرمقق

وكان،الكريمكتابهفيعليهماللهأثنىالذينالكرامالصحابةجلإخراج-

الدين.نصرةفيالكبيروالدور،الكريمالرسولمعالعظيمةالوقفاتتلكلهم

الرجس.عنهموأذهباللهطهرهناللاتيكفهنفالنبيئأزواجإخراج-

منؤالإيمقآلئازتؤوإوالدين:فيهمالثهقالالذينكفهمالأنصاراخراج-

غلىؤئيزثرسنآأوتواتمآصاجةص!الرهتمقجماونؤلااثتيهتمكاجرمقئحئونقبلؤ

ؤألذقى!آقمظونهمبخؤث!كتقمممعمثخيوقؤمنضماعايزبهئمتمنؤلؤآنن!صهئم

فيتخملؤلايلايتقفنتقوتاآلذيئؤلإصيناقآآغفزد!تآتقولوتبقديتمينؤ!آ

01،.-9الخشر:أ!،زحيمرودتإئك!تئأءانوالفذجمنغلأفلويخا

لسلكثشعبآاوواديآسلكواالأنصارأنالو:فيهمعىالكريمرسولهوقال

ما:هريرةأبوفقالالأنصار،منامرءآلكنتالهجرةولولاالأنصار،واديفي

محمد()آلبحصرالقولف!نذلكومع()4(.ونصروهآووه-وأميهوبأبي-ظلم

كلهم.أولئكأخرجقد-المرجوحقولهمعلىبناء-الصدقةعليهمتحرمققعلى

العظيم.الفضلهذامنكلهمالصالحيناللهعبادإخراج-

الدعاءبركةبأننجدالأتباعهممحمد()آلبىالمرادبأنالراجحالقولوعلى

عتيعليهالسلامصيغةفيأخرىحجةوهناكجدآ،ظاهرةآنفأالمذكورينلأولئك

بين:تجمعبأنهانجدالنصوصفيالواردة

الصدقةعليهمحرمتمنأنهمأولآفرجحبالآلالقولترجيحفيحجرابنترددوقد

عليهمحرمتومن،الأزواجالتثصهد؟فيبالآلفالمراد5:قالإليهتوصلماآخرفيثم

112.016/الباريفتح"الأحاديثبينئجمعفبذلك،الذريةفيهمولدخل،الصدقة

)ا!(.مادة31-03صالأصفهانيللراغب،القرآنغريبفيالمفردات)1(

257.صالمعتمد)2(

عبدوينو،هاشمبنوالصدقةعليهمحرمتمنبأنهم:للجمهوروعزاهالقيمابنقولوهو)3(

اقرال.اريحةالمسألةفيوذكر122-112القيملابن،الأفهامجلاء.انظر.المطلب

لولاوبابالأنصار،مناقببابوالأنصار،المناقبكتاب،صحيحهفيالبخاريرواه)4(

3778.9377،ح7/112الأنصارمنامرءآلكنتالهجرة
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الصالحيناللهعبادوعلى-2!،النبيئعلىالسلام-ا

بين:الراجحالقولعلىتبمالواردةالصيغفيعليهالصلاةوكذلك

مج!،عليهالصلاة-ا

أمتهمنأتباعهوعلى-2

و!،عليهوالبركة-أ

أمتهمنأتباعهوعلى-2

ينتفيوبهذاأوليآدخولآالمؤمنونعترتهصنفكلمن)أتباعه(فيويدخل

عليه،الصلاةمنالجمهورعندآكدالصلاةفيعليهالسلامبأنعلمأ،إشكالكل

فيأتباعهعلىتنصالواردةوصيغتهتسليمأ(،)وسلموا:القرآنيالنصفيومؤكد

(.الصالحينالةعبادوعلىعليناالسلام...النبيأيهاعليك)السلام،المؤمنين

غيرهم؟علىالأقربونآئهيقضلبتمإذن:قيلفلو

)الصلاةفيدخولهمالىإضافة-مختلفةبخصائصخصهماللهان:الجواب

ومنها:-أوليآدخولآآلةأعلى

ناكللا)إناغ:لقوله،الناسكسائرالصدقةاخذعنكزمهماللهأن-ا

لكانهناآلهمن"الصدقةعليهم)تحرمفيمنالخلافخعلولوإ)1(الصدقة

متوجهآ)2(.

لأموالوتزكيةتطهيرفالزكاة،الناسأوساخعنفنزههمأعزهمالثهأن-2

،)3(.الناسأوساخهيانمامحمدلآلتنبغي"لا:قال،الناس

1914،!حللنبيالصدقةفييذكرماباب،الزكاةكتاب،صحيحهفيالبخاريرواه)1(

وعزاه،الصدقةلناتحللامحمدآلاإنا:مثل،صحيحةأخرىألفاظأحجرابنوذكر

3.355/قوياصناده:وقالللطحاوي

بحضقالوبه،الشافحيمذهبهذا؟المطلبعبدوشو،هاضمبنوهم5:النوويقال)2(

قرل!همالعلماء:بعضوقال،خاصةهاشمبنوهم؟ومالكحنيفةابووقال،الماليهة

7/176.ص!لمشرحقصي،بنوهمالمالكياصغوقالكلها،

:أقوالثلاثةفيهم،الصدقةعليهمحرمتهـالذين:القيمابنوقال

روايةفيواحمدالثعافحيمذهبوهذا،المطلبعبدوبنوهاشمبنوأنهم:احدها

=لأحمد.الثانيةوالرواية،حنيفةأبيمذهبوهذا،خاصةهاشمبنوأنهم:والثاني
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بنيعلىتحريمهافيالعلةعلىتنبيه(الناسأوساخهي)إنما:النوويقال

أوسافيومعنى،الأوساخعنوتنزيههم،لكرامتهموأنها،المطلبعبدوبنيصاشم

صحدقةآئؤلهتمينأط:تعالىقالكماا)1(،ونفوسهملأموالهمتطهيرأنها:الناس

التوتة:أ!،لجيضسمييغؤآدتةقئمممكنص!قؤتكإنلخييتمؤصحقكاؤئزبهئهملظفزئغ

منو)تطهرهم(،المفروضةالزكاة)أموالهم(فيالمسلمينعمومفيوهذا301(،

الدنيويوثوابهمالحسنةأخلاقهمفيوتزيد،أموالهمتنمي)وتزكيهم(،الذنوب

،الزكاةيدفعونعندماوخصوصآعمومآللمؤمنيناح(عليهم)وصل،والأخروي

لهم)2(.واستبشار،لقلوبهمطمانينةأيلهم(سكنصلاتك)إن

قبائلمنأحدآيعطولم،القربىذويسهمفيأشركهمىلمجروالنبيئأن-3

غيرهم.قريش

آتجيمقظةآشيهخأؤقآع!وو:لنبوتهتصديقالصدقةمنأخذهمعدمأن-4

لأوشكلآلهأحلهاولو915،،الشغزاء:أ"ألغتيينزدثقئإلأيضئإق

فيه.يطعنواأنأعداؤه

!سيداأنهما:والحسينالحسنفيثبتكمافضلمنفيهموردماإثبات-5

عنهما.اللهرضيأالجنةأهلشباب

ويجب!،بهلصلتهموصيانتهمبحفظهممتعينالمسلمينواجب-6

أهلفيالله"أذكركم:قالحيثبهمووصيتهلهم!الثهرسوللكرامةإكرامهم

أ)3(بيتي

عنه:اللهرضيالصذيقيقولكانكمابهموالصلةالبر-7

،)4(.قرابتيمنإليئاحبء!ضاللهرسوللقرابةبيدهنفسي"والذي

وبنو،المطلبعبدبنوفيهمفيدخل،غالبإلىفوقهمومنهاضمبنوأنهم:والثالث

جلاء،مالكأصحابمنأشهباختياروهو،غاببنيالىفوتهمومن،نوفلوبنو،امية

122.-121صللسخاوي،البديعالقول:وانظر،112صالأفهام

7/917الصدتة،علىالنبيآلامشعمالتركباب،صحيحهفيمسلمرواه)1(

7/917.للنوويمسلمشرح)2(

803.صالسحديتفسير:انظر)3(

15.018/طالبابيبنعل!فضائلباب،صحيحهفيمسلمرواه)4(
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!)1(.بيتهأهلفيمحمدآ"ارقبوا:ويقول

وللعرب،القبائلبينمنزلةلقريشأنكما،بهماللائقةالمنزلةوننزلهم-8

وأداء،بالهديةالصدتةعنتعويضهممنالمصونحقهمفلهم؟الأممبينمنزلة

معهم.الأدبمنونحوهاوتقديرهمواحترامهموالفئالخمس

8/78حص!اللهرسولترابةمناقبباب،الفضائلكتاب،صحيحهفيالبخاريرواه)1(

.3713
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عشرالحاديالمبحث

المؤمنينامهاتب!ازواجهحقمعرثة

هناكفهل،الكثيرونعنهغفلماالحظيمالحقمنفاللهرسوللأزواجإن

عنسبحانهقالوقدولدها،علىالأمحقمنفورسولهالثهحقبعدحقآأعظم

".-ةآلآزصاروأؤئ!%أتفهثموآزؤصةءأنفممهتممنبهئؤيينآؤكإآلئئئجم!:النبيئأزواج

تعروبعم!ه!آترقآيكمإذ+ئقققؤأآنإلأ"لمقجينفئالئؤيخبنينآلتإ!تضفيلجحعنىآؤتث

6،.:الأحراب1"!ظو3رآتيتئىفيدئمذتحائ

يقالوالبروالاحتراموالتقديرالطاعةحقوقمنبالأمهاتالبرمنيقالفما

فيمنزلتهنفلهن،القرآنبنصالمؤمنينامهاتلأنهم!النبيئأزواجعن

الترضيحقولهنوبالتحريم)1(،الحكموفي،لجنابهنوالرفع،التعظيماستحقاق

عنهم.والذبوالدعاء

أمهاتفالثهرسولأزواجعنالترضيالسنة"ومن:قدامةابنقال

سوء،)2(.كلمنالمبزآتالمطهراتالمؤمنين

ؤلايؤتكقفيإؤقر!:تعالىقولهإلىيشيركلامهآخرفيالثهرحمهوكأنه

ؤزسموتمي!ألتةؤآطغنآلرلمخوةوايبآلضثقؤةؤآيتنآلاؤلىآلخهلثزتةفيتتزخنى

تاؤدلمخر!!تظييرق!ئظفريمرآبئتظآتلآليرخشغن!ميدهمبألتهبئرلد!تما

الأحراب:1"!جيراتطيقاتمئآلتهإنؤآلجتزألئ!ءاتنئينيوبتنفييتك

33-.،34

بقولهالمرادإنيقولأنالعربيةيعرفممنللقرآنتارئكلعلىيخفىلا

أزواجه!هنتظهيرأؤئيهرفيآلبثعقآثلأليرخشغن!ميذيميأدئرئربدأإتما

هلمسألةوفي،بأمهيتزوجانيحللاكما،منهنبواحدةيتزوجأنلأحديحلفلا)1(

262.-4261/القديرفتحانظر:3للمؤفينخالاتالنبيأزواجأخوات

92.صالاعتقادلمعة)2(
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أزواجأنهنفيهجاءمابكلوالمرادالمخاطبأنفيالوضوحغايةواضحفالسياق

تحظ.النبيئ

ب!النبيئنساءأنالقرآنتدبرمنفيهيشكلاالذي9كثير:ابنقالولذا

ؤئظقركرآلثمظآتلآليرخشعنمييذلمحمطآدترئرل!إإئما:تعالىتولهفيداخلات

فيشكقا)ؤآدلمخر!:كلههذابعدقالولهذامعهنالكلامسياقف!نتظالير".

هذايؤكدومما!،)1(يخ!!ثطماكأئآلتةإنؤألجمزألئ!ةاتمئينيوتين

بماشحققت!ثزتهافض!كتقآلهمةأوأتيآلة:وزوجهإبراهيمعنتعالىقوئه،المعنى

فذاإثشتحاتضلىوهذاعوزوأئأةآلاكلتؤئقتئقالث!يغفوليإشحقدؤآءومن

إئهآتئضآفلغيبمؤتئريهئبماألتمرخمثألل!آقييقألغحينقالؤ(!عجثلمثى"

)أهلأنعلىقاطعةدلالةتدلالآيةفهذه73(،-71أفود:!"مجدجمد

لاالأقلعلىأويالرسولازواجبهايرادالأحزابسورةفيالواردة(البيت

فييت!وومحمدالنبيئأزواجدخولعلىأيضاواضحةدلالةوتدلمنها،يخرجن

غقبهرؤبهئ!آلت!)رخمثالآيةفيالورادةالصيغةبينوتارن،المفروضةالصلاة

فيالمعروفةالصيغةمنوتقاربهاتشابههاومدى!أمخدجمدإتبماآتتميآقل

الأخير.التشهد

البيت(ب)اهلالمرادأنإلىيذهبمنبهيستدلالذيالكساء،9حديثأما

المؤمنينأمروتهوالذي،الصدتةعليهمحرمتمنهمالأحزابسورةآيةفي

،غداةالنبيئأخرج:قالت-لانصافهاأمانتهامنوهذا-عنهااللهرضيعائئسة

جاءثم،فأدخلهعليبنالحسنفجاءأسود،شعرمنمرخلأ2(مرطوعليه

-لمجض:قالثم،فأدخلهعليجاءثمفأدخلها،فاطمةجاءتثم،معهفدخلالحسين

الأحراب:1تظهيرأؤيالهرلأأئئمقآئلآليرخشعن!ميذهمبأدتةيرلد)إتما

.)33.31

يدخلهمأنأحبالآيةنزولبعدلهمءتج!هالنبيئمندعوةفهذه:القرطبيقال

وعطاء،وعكرمةعباصابنمنكل:القولهذاإلىوذهب3،655/كثيرابنتفسير)1(

للزمخري،والكاف،14182/القرطبيتفيرانظرجبير،بنوسعيدومقاتلوالكلبي

927.-4/278للثوكانيالقديروفغ4/417،السمودأبيوتفسير

15.491/للنوويسلمثرحانظر:الابلرحالصورعلىمنقوشموثىكساء)2(

السابق.المصدر)3(
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!)1(.الأزواجبهاخوطستالتيالآيةقي

أسلماللهخلقوأول،منازعبلا-عنهااللهرضي-"خديجة!زوجاتهوأفضل

المسلمبن)2(.بإجماع

للأولىفكان)3(الإطلاقعلىالأمةنساءأفقه-عنهااللهرضي-إعائشة!ثم

علمنشرفيالفضلللثانيةوكان،النبوةأولفي!بحاللهرسولتثبيتفيالفضل

فيه.مباركآطيبأكثيرآعلمآعنهفروت،موتهبعدفياللهرسول

4.21/تيميةلابن،السنةمنهاجوانظر،14184/القرطبيتفسير11(

بنأصدبنخويلدابنةالقاسمأمزمانها،فيالعالميننساءوسيدة،المؤمنينأمخديجة)2(

به،آمنمنوأول،اللهرسولاولادام،الأشديةالقرشية،كلابابنقصيبنالعزى

وهي،جمةومناتبها،ورقةعمهاابنإلىبهومضت،جأشهوثئتتأحد،كلقبلوصدقه

رمولأب!ثرهاالجةأهلمن،كريمةمصؤنةدينةجليلةعاقلةكانتالنساء،منكملممن

عليها،يثنيالنبيئوكان(،عليهمتفقنصبولافيهصخبلاتصبمنالجنةفيببيتالله

ما:تقولكانتعائثةإنبحيثتحظيمها،فيويبالغ،المؤمنينأمهاتعائرعلىويفضلها

عليهكرامتهاومن(.عليهأمتفقلهاالنبيئذكركثرةمنخديجةمنغرتماإمرأةمنيخزث

فؤتجذنحبها،قضتأنإلىتسزىولا،قطعليهايتزوجولم..قبلها.امرأةيتزوجلمانه

خمسعنبالحجونودفنت،رمضانفيتوفيت...القريننعمكانتف!نهالفقدها،

.117-901النبلاءأعلامسير.سنينبثلاثالهجرةقبلسنةوستين

اللهرصولتزوجهارومانامأمهابكر،أبي!اللهرسولخليفةا!برالصديقالإمامبنت)3(

بدركزوةمنمنصرفهاثنتينسنةشوالفيبهاودخلشهرأ،عثرببضعةمهاجرهقبلص!

يتزوجلمحديثأ0221علىعائثةمسنداشتملكثيرخلقعنهاحدث،تسعابنةوهي

سالالعاصبنعمروأنالصحيحفيوثبتحبها،امرأةأحبولاغيرها،بكرأ!النبيئ

قال.أبوهاقال:الرجالفمنقال،عائثة:قالإليكأحبالناسأي!:اللهرسول

وكان،ورمولهاللهالىبغيضأيكونأنحريفهو!اللهرسولحبيبئأبغضفمنالذهبي

الوحي،علينزلماواللهف!نه،عائشةفيتؤذيني"لايك!:يقولوكانمستفيضآ،لهاحبه

النساءعلىعائشةافضل:!وقالصحتهعلىمتفق6غيرهامنكنامرأةلحاففيوانا

سحرهاوبينبيتهافي!اللهرسولومات،عليهمتفق،الطعامساثرعلىالثريدكفضل

فيصمواتسبعفوقمناللهبرأهاوعطاءصخاءزمانهاأهلأكرممنوكانتونحرها،

انظر:.وخمسينثمانسنةتوفيتإفكهمفيالباطلأهلخاضلماشأنهافينزلتآيات

102.-2/135النبلاءأعلامصير
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عشرالثافيالمبحث

عنهمورضي-!رأصحابهعلىالثناء

اتبعههلاكهفيوشغوا،وعادوهجميه!اللهرسوذالرياسةأهلكذبلما

ولا،فيعطيهممالعندهيكنلمف!نهمالفيطمعأيتبعوهولم،الكرام)1(الصحابة

معوالجاهوالمالالسيفكانبل،فيوليهمجهاتعلىسلطانلهيكنفلمجاهفي

وهمألوانأ،التعذيبومنانواعآالأذىمنعنهمالثهرضيوجدواوقد،أعدائه

الإيمانحلاوةمنقلوتجهمخالطلمادينهمعنيرتدونلا،محتسبونصابرون

الجافي،وجفاء،المكذبتكذيبالعربقبائلمنع!يلقىوكانوالمعرفة

بالمدينة،ئعرفأصبحتوالتييومهايثرببأهلاجتمعأنإلىالمعرضلىاعراض

أنهعلموادعاهمفلما،وعرفوهمنهمقيأخبارهسمعواقداليهود،جيرانوكانوا

ومنهوفهاجرمعهالجهادوعلى،هجرتهعلىوبايعوه،بهفآمنواالمنتظر،النبيئ

ولادنيويةبرغبةآمنمنفيهموليسوالأنصار،المهاجرونوبها،المدينةإلىاتبعه

ثماللهبفضلونصرتهالديننث!روقامبهأمرثمالجهادفيلهأذنثم،برهبة

،وعبادةوعلمآ،دينأ،الناسخيرفكانوا،عنهمورضيو-!اللهرسولبأصحاب

وبذلآ،وسخاء،اللهدينفيالمكارهعلىوصبرآ،وشجاعة،ورسوله،دتهوطاعة

منمملوءةكانتالتيالعربأرضجميعفيالدعوةظهرتحتىنفسوسماحة

وسفك،بالخالقالكفرفيالمخلوقوطاعة،الكهانأخبارومن،الأوثانعبادة

نأحتىوأفضلهم،وأعدلهم،وأدينهم،الأرضأهلأعلمفصاروا،المحرمةالدماء

المسيحصحبواالذينكانماقالوا:-الشامقدمواحين-رأوهملماالنصارى

)2(.ظاهرةالأرضفيوعقلهمعلمهمآثاروهذههؤلاء،منبأفضل

الاصلام،علىوماتبهمؤمنأالنبئلقي)من:الصحابيتعربففيحجرابنتال)1(

1/7.الصحابةتمييزفيالاصابة

بتصرت.044-5/437تيميةلابن،الصحيحالجوابانظرت)2(

947

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الرسالةدلائلإحدىوسيرتهمأحوالهمكانتولقد

)1(:الطحاويجعفرأبوقالكما،فيهموالجماعةالسنةأهلومعتقد

مننتبرأولا،منهمأحدحبفينفرطولا،اللهرسولأصحات"ونحب

بخير،إلانذكرهمولا،يذكرهيمالخيروبغير،يبغضهممنونبغض،منهمأحد

"21(.وطغيانونفاقكفزوئقضهم،لماحسانل!ايماندينوحثهم

)عدالتهم(:فيهماعتقادهيجبومما

اللهتعديلفيجاءما!باب:بعنواننفيسآفصلآ)3(البغداديالخطيبذكروقد

قال!دونهمفيمنيجبلىانما،عنهمسؤالإلىيحتاجلادمانهللصحابةورسوله

واختياره،طهارتهمعنهـاخباره،لهمالثهبتعديلمعلومةثابتةالصحابة"عدالة:فيه

إدآقؤيبغزألتهزيخىتتذ)!:تعالىقولهذلكفمن:القرآننصفيلهم

!!تريمافتحاوآثئهئمغلئهتمآلئ!كينةقآنزلمخمويهتمفيماتغلمآلمثئحر"تختيايعوفي

أتتعوهموالدينوالألف!ارآلمفجيزكينآلأؤلون)ؤألخنبقون:تعالىوقوله18(،:القتحأ

خلإينآلاثهزتختهاتشرىجئمخكتمؤأغذغةؤزضوأغحغتمألتةزصىبإخممنز

15،.5:التوتةأ!"الغظيمآئفؤزدلك%لذصأييتهآ

الأنقال:أ"!المؤيينمنآتقكؤتنآلتهحشكآليتئ)تأتها:تعالىوتوله64،

فقلأئتتغونوآئولهزدلرهئمينأخيجو(آلدينآئمفجيزين)لففقرآء:تعالىوقوله

طحا؟الىنسبة:الطحاويالمصريالخخريالأزذيسلامةبنمحمدبناحمدجعفرأبو)1(

جليلعاقلأ،فقيهأ،ثبتآ،ثقة:اللهرحمهوكانكل،923سنةولدمصرصحيدقرىمنترية

فينظرأمن:الذهبيعنهقالزاهدآ،،بالتصنيفبصيرآالعلماء،باختلافعالمأالقدر،

سير:هـانظر321سنةتوفيمحارفه،وسحة،الحلممنمحلهعلم،الامامهذاتواليف

15.025/النبلاءأعلام

968.صالعزأبيلابنثرحهامع،الطحاهـلةالعقيدة)2(

سنةولد،التصانيفصاحب،البغداديثابتبنعليبنأحمدبكر؟أبوالناقد،الحافظ)3(

الىثمصغيرأ،ونيسابورالبصرةإلىورحل،بالرواياتالقراءاتوقرأببغداد،نصمأص293

وجمع،والفقهالحديثعلمفيوتقدمالكثير،كتب،ذلكوغيرومكةكهلأ،الشام

علىزمانهأهلأحفظوصار،وأوضحوأرخ،وعدلوجرحوعلل،وصححوصنف

سير:انظر463!سنةتوفي،كتبهوأوقفكئيرأ،وتصدق،كثيرةمزلفاتله،الاطلاق

18027/النبلاءأعلام
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ؤآلإبتنآلذازوتتوؤآلديئ!ألضلىتر!فئمأؤليهكتؤبئوته،ألتةقئل!رو!ؤضحؤيمألت!ين

غلىؤيؤثرونأوتو(فضآ!امجةصحاوريتمقستحاونؤلاإث!تمكاصمقمجئونفث!ينين

والدييئ!آقظطونهم،ؤثبهكئف!مم!مثغيوقومنضا!حةبهغ؟نوثؤآنف!هتم

فيتخعلؤلالهألايمقممحقوتاآلذينىؤلاصيتاقآأغفز!تآتقولوئبقدهتمينجآكلو

15،.8-الخشر:أ!"جبمروفإئكزتأءاشوألفذينغلأفلوبنا

جمحاللهسول)3ووصفتعدادها،ويطولإيرادها،يكثركثيرةآياتفي

")1(.عليهمالثناءوأحسن،تعظيمهمفيوأطنبذلكمثلالصحابة

المعنىهذافيدوالأخبار:قالثمذلكفيالشريفةالنبويةالأحاديثأوردثم

الصحبة،طهارةيقتضيذلكوجميع،القرآننصفيوردلمامطابقةوكلها،تتسع

لهم،تعالىاللهتعديلمعمنهمأحديحتاحفلا،ونزاهتهم،تعديلهمعلىوالقطع

الثهبرأهموتد...لهالخلقمنأحدتعديلإلى،بواطنهمعلىأسبحانه،المطلع

ورسوله!وجلعزاللهمنيردلملوانهعلى،عنهأقدراهمورفع،ذلكعن

والنصرةوالجهادالهجرةمنعليهاكانواالتيالحاذلأوجبتذكرناهمماشيءفيهم

الإيمانوقوة،الدينفيوالمناصحةوالأولاد،الآباءوقتل،والأموالالمهجوبذل

جميعمنأفضللىانهم،لنزاهتهموالاعتقاد،عدالتهمعلىالقطغ،واليقين

ومنالعلماءكافةمذهبهذا،الآبدينأبدبعدهميجيئونالذين،المزكينالمعذلين

زرعةأبيإلىبإسنادههامأأثرأاللهرحمهروىئمالفقهاءا)2(.منبقولهميعتد

أنهفاعلمع!اللهرسولأصحابمنأحدآينتقصالرجلرأيت)إذا:فيهيقول

القرآنهذاإليناأدىدانما،حقوالقرآن،حقعندنا!الرسولأنوذلك،زنديق

الكتاتلئبطلواشهوذنايجزخواأنيريدوندانماعتياللهرسولأصحابئوالسنن

0،)3(.0.اولىبهموالجرح،والشة

،عدول-الصحابةأي-الجميعأنعلىالسنةأهل"اتفق:حجرابنوقال

،)4(.المبتدعةمنشذوذإلاذلكفييخالفولم

اللهرضيعليهموالثناءفضلهمعلىتدلالتيالآياتمنذكرهيجبومما

64.-63صهاشمعمراحمد:تحقيق،الروايةعلمفيالكفاية)1(

67.-66صالسابقالمصدر)2(

76صالابقالمصدر)3(

01.-1/9الصحابةتمييزفيالإصابة)4(
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تعه7ؤآلديئآلتةزئمولى)مخضد:تعالىتولهالابقالخطيبكلامفيتردولمعنهم

نيسيبتافنمقيضؤئآأدت!ينقفلأنئنفو!مئتدأزكفانرلفئمئيتغنمزخآةالكايىفئآثيذآة

ئآتؤ؟طلأأخرجكزغآلأنجيلىفيوتتل!آلؤريةققثلهخدلكآف!جودآثريقوجولحهر

ؤعيلو(ةاقواأثويئألتهؤغذآلكتاريه!ييغي!الرراخيغجميشويرءغلىنأشتؤىن!شتغقأ

92(.:القتحأ!،عظيتاؤآتجراقغمزيتهمآلضلخمق

انكفار(:بهئم)ييجيط:تعالىتولهفيتيميةابنالإسلامشيخقال

بهميخيظفمن؟بهميغيظونالكفاركاند!اذاالكفار،بهميغيظأنبدفلا9

وكتتهمإ)1(وأخزاهمبهالئهأذلهمفيماالكفازشاركفقد

والأزفي،آلمخؤتميزثؤ!تهضآدت!سمبيليفيئنففواآلأل!)وما:تعالىوقوله

تقذمنآنففو(ألييننندرجةآغالئمأؤتهكوئتلآنفتحقتليينآنفقئنمبهريمتتوى

ابن01،قالالخديد:أ!"ضل!تئصرنبتاؤأدتةألمحئتتئأدتةؤغذؤئمؤنتفوأ

لاالنار،عنمبغدف!نهالحسنىاللهمنلهسبقتمنكل:بالنصأوصح:حزم

قولهيعنياكبرأ)2(.الفزعيحزنهلاخالداشتهىفيماوهوحسيسها،يسمع

ي!نمفوئلا!شعالنعتهاأكلؤلبهكآلتقشاثهمشثحقتآلدليئ)إن:تعالى

آلائخبنآنيغتحزنثم،خدونآنئسمهصآشتهتقافيوممتمحم!ميمصها

-151الأنبياء:1!"توعابروت!نترآلذىتؤمكئمفذاآلملآبعاؤتتققنهر

.،301

قدرهمعظمعلىتدلوثابتةصحيحةوعديدةكئيرةاحاديثفضلهمفيوجاء

كما،عنهمويدافعأصحابيفيقولنفسهإلىينسبهمفالرسولوكان،ومنزلتهم

مذبلغماذهبآ،أحدمثلأنفقأحدكمأنفلو،اصحابيتسبواألا:حديثفي

نصيفه،)3(5ولاأحدهم

،)4(.يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثم،قرنيالناسخير9جمبرر:وقال

957.صالرسولشاتمعلىالمسلومالصارم)1(

1/42.المحفى)2(

لاتخذتخليلآمتخذآكنتالوولاب!ر،النبئفضائلكتاب،صحيحهفيالبخاريرواه)3(

صبتحريمباب،الفضاثلكتاب،صحيحهفيومسلم3673،ح4591/خلبلآ،بكرأبا

254.اح7/188عنهماللهرضيالصحابة

شهد-اذاجورشهادةعلىيشهدلاباب،الثهاداتكتاب،صحيحهفي،البخاريرواه)4(
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()1(.الشجرةتحتبايعممنأحذالناريدخللا9:ع!ي!وقال

أحئهمفمن،بعديغزضآتتخذوهملا،أصحابيفياللهالله9:لمجفوقال

آذانيومن،آذانيفقدآذاهمومن،أبغضهمفببغضيأنجغضهمومن،أحبهمفبحبي

ياخذهأ)2(.انفيوشكاللهآذىومن،اللهآذىفقد

الخلفاءوأفضلهمتذكر،أنمنوأكثرتنكر،انمناشهروفضائلهم

أبيقولفيالسلفمذهبإنصافإلىوانظر،المبشرونالعشرةثم،الراشدون

وذرياته،الطاهراتوأزواجه!ب!اللهرسولأصحابفيالقوذأحسنوتن9:جعفر

،)3(.النفاقمنبرئفقدرجسكلمنالمقدسين

نفوسهمبل،النفوستهواهماعلىيقوملاالسلفمذهبأننرىوهكذا

تخالفإليهذهبواأواعتقدوهممامسألةتجدولن!،الرسولبهجاءلماخاضعة

اعلم.والله،يسيروننهجهوعلىيهتدونبهإذلمجب!هديه

ثمالصحابةفضلباب،الصحابةفضائلكتاب،صحيحهفيومسلم2561،اح351/=

2535.ح7/84!بلونهمالذينثميلونهمالذي

وقال،الشجرةتحتبايعمنفضلفيباب،المناقبكتاب،سننهفيالترمذيرواه)1(

حآخرهفيقصةمعبنحوهسملمورواه9385،ح،صحيححنحديث"وهذا:الترمذي

.6924

3862.ح5/696بدونباب،المناقبكتاب،سننهفيالترمذيرواه)2(

737.صشرحهافيالطحاويةالعقيدة)3(
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عشرالثالثالمبحث

بهاوالاحتجاجعكيهؤ،سنتهصيانه

إليه،للمرشلتشريفآتتضمنالكبراءأحدمنخطيةرسالةلأحدناجاءلو

بحذافيرها،ويعمل،المحافظةأشدعليهاويحافظشديدآ،فرحأبهايفرحفسوف

نشرها.علىويحرص

جمعتحيثكلههذامنبالاهتمامأولىالشريفةالمطهرةالسنةأنوالحقيقة

العطرةوسيرتهوالجلقيةالخفقيةوصفاتهوتقريراتهوأفعاله!رالمصطفىأقوال

.للناسوالهدايةوالنورالحكمةوفيها،الزكية

فيوالسنةالكتاببيننفرقوألا،الإيمانفيالرسلبيننفرقألاوالواجب

بيننفرقوألاوالاعتقاد،العملفيوالآحادالمتواتربيننفرقوالا،الاحتجاج

هذاوالاسترشاد؟والاستدلالالأخذفيالأعمالأوالاعتقادتتضمنالتيالأحاديث

الأئرورواة،السنةلحملةالمضنيةالجهودقيمةعرفواممنالأمةسلصعليهما

فيهمننسمعهوكأنناعوو،الثهرسولحديثيصلناأنعلىالبالغالشديدوحرصهم

؟المبارك

جمرو:قولهوعيدمنخائفينحدرين

النارأ)1(.منمقعدهفليتبوأمتعمدأعليكذب!من

:فقولهثوابراجين

منأوعىمبفغفرب؟سمعكمافبلغهشيئآمناسمعامرءآاللهةتضر

!)2(.سامع

علىكذبمناثمباب،العلمكتاب،صحيحهفيالخاريرواهوممنمتواتر،حديث)1(

تعظيمفيجاءماباب،العلمكتاب،سننهفيوالترمذي،11هح1/302!النبئ

2661.-9265!حاللهرسولعلىالكذب

=وقال،السماعتبليغعلىالحثفيجاءماباب،الحلمكتاب،سننهفيالترمذيرواه)2(
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ممو،ق!المؤى+غننشطقإؤما:يقولوتعالىسبحانهواللهالسنةنهملوكيف

4،.-3:التخمأ"!يؤخئؤشمرإلأ

)1(للقرآنقيمأالسنةجعلحيثالوحيأقسامعنحزمابنقالهماإلىوانظر

تا!تاتاألدكزترتنآنخقأإتا:الذكرعنتعالىقالوقدالذكرمنوالرحي

9،.:الحجرأ!،لخفنو

ولابها،إلااللهلكتابفهمولابها،إلاللدينقيامولاالسنةنهملوكيف

أدئ!قضل"ؤلؤلا:يقولوتعالىممبحانهواللهبها؟إلاالأحكاممنأجمللماتفصيل

ؤقاآنفممهخالآيض!وئؤتائصفونرآتيهزخمآ!ةتممتؤرخمئبماغقئذ

لغلئمتكقثتمتاؤعفمربروآلحكمةآلكتئبغتثآلنةؤآنزلميثقءينت!وتلث

113،.الئساء:أ!"عظيماغئكألتهفضلؤكأت

تتلواآنف!ييئيقرص!ولايهختقث!!آلث!عينغلآلتةتنأتقذ:سبحانهويقول

ثايبضنليتيئئتلمنءلؤاؤإنؤالجتةالكئبوئمفئفغؤيزئحهنمةاتئهءغيتهخ

164،.:عمرانأآل!"

بالقرآنالعلماهلمنأرضمن)فسمعت)الحكمة(:تفسيرفيالشافعيقال

0،)2(.0.اللهرسولسنةالحكمة:يقول

ومثلهالقرآنأوتيتإني"ألا:قالقد!والرسولالسنةنهملوكيف

0()3(.0.معه

أحدكمألمين"لا:قال،حديثهيردلمنوصفهنبوتهعلاماتمنوإنهذا

وجذناما،أدريلا:فيقول،عنهنهيثأوبهأمرثمماأمريأتيهاريكتهعلىمتيهئآ

حلالأفيهوجدنافما،اللهكتابوبينكمبيننا:)يقول:روايةوفي.،ائبغناهالثهكتابفي

.")4(اللهحزمكمااللهرسوذحزمما!ان،حرمناهحرامآفيهوجدناوما،استحللناه

2657ح5/34صحيححسنحديثهذا=

فيللسنةاللهلحفظتقرير.:وانظر،1/801حزملابنالأحكامأصولفيالأحكامانظر)1(

115.المنفسهالمصدر

1/78.الرسالة)2(

عليه.وسكت4064ح501/السنةلزومباب،السنةكتاب،شةننداودأبورواه)3(

النبي!،حديثعنديقالأيعنهنهيماباب،العلمكتاب،صننهفيالترمذيرواهما)4(

26632664،ح38-5/37صحيححسنحديثهذا:الأولىعنوقال
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منالحديثعلومأصبحتأنلمج!الرسولبحديثالمسلمينعنايةشدةومن

وسبرها.الأخبارتحريفيغيرهاعلىالإسلاميةالأمةبهاتفوقتالتيالعلوم

بهاللهخصالنبيئبلغحتىالاتصالمعالثقةعنالثقةنقل9:حزمابنقال

قديمعلىجديدأكضآعندهموأبقاهكلها،المللأهلسائردونالمسلمين

.الدهور!)1(

يعطهالماشياءبثلاثةالأمةهذهتعالىالله"خص:الجيانيعليأبووقال

أ)2(.والإعراب،والأنساب،الإسناد:قبلها

الذينبنفوسهمالمخاطرونالمتهورونالمجازفونأولثكيطلعأنتمنيتوكم

بينمايعرفوالكيالمصطفىسنةصيانةفيالسلفجهودعلىالسنةفييقدحون

علىالمستدركصاحبالحاكماللهعبدأبويقدمهنموذجوهذاكنوز،منأيديهم

محجةسلكوا9:فقالالسنةوفقلةالحديثحملةحالواصفأالصحيحين

بسنن،والمخالفينالبدعأهلودمغوا،الماضينمنآثارالسلفواتبعوا،الصالحين

المدنفيالتنعمعلىوالقفار،المفاوزقطعآثرواقوممنلمجم!،اللهرسول

عندوقنعواوالأخبار،العلممساكنةمعالأسفارفيالبؤسفيوتنعمواوالأوطار،

تتوقالذيالإلحادرفضواقدوالأطمار،الكسربوجودوالآثار،الأحاديثجمع

وبواريها،تكاهموأساطينها،بيوتهمالمساجدجعلوا...الشهوانيةالنفوسإليه

نبذواوقدكذلكيكونونلاوكيف،الناسخيرالحديثأصحاب...فرشهم

واسترواخهم،المعارضةوشقزهم،الكتابةكذاءهموجعلواوراءهمبأسرهاالدنيا

وتوسدهمالضياء،واصطلاءهمالسهاد،ونومهمالمدادوخلوقهم،المذاكرة

فقدمعالرخاءووجودرخاء،عندهمالعاليةالأسانيدوجودمعفالشدائد،الحصى

بالأحاديثبالرضىوقلوبهم،غامرةالسنةبلذاذةفعقولهم،بؤسعندهمطلبوهما

قاطبةالسنةوأهل،حبورهمالعلمومجالس،سرورفمالسننتحفم،عامرة

،)3(.أعداؤهمبأسرهاوالبدعالإلحادوأهل،إخوانهم

أهلهاللهجعل"وقد:الحديثأصحابشرففيالبغداديالخطيبوقال

والواسطة،خليقتهفياللهأمناءفهم،شنيعةبدعةكلبهموهدم،الشريعةأركان

2.82/الفصل)1(

935.صالراويتدرلب)2(

.3-2صالحديثعلوممعرفة)3(
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وفضائلهم،زاهرةأنوارهم،ملتهحفظفيوالمجتهدون،وأمته-لمجبروالنبيئبين

إلىتتحيزفئةوكل،قاهرةوحججهم،ظاهرةومذاهبهم،باهرةوآياتهم،سائرة

ف!ن،الحديثأصحابسوى،عليهتعكفرايأتستحسنأو،إليهترجعهوى

علىيعرجونلا،نسبتهملىاليه،فئتهموالرسول،حجتهموالسنة،عدتهمالكتاب

المأمونونىتجوهمالرسولعنرووامامنهمئقبلالآراء،إلىيلتفتونولاالأهواء

حديثفياخئلفإذا،وحملتهالعلموأوعية،وخزنتهالدينحفظة،والعدولعليه

وفقيه،عالمكلومنهم،المسموعالمقبولفهوبهحكموافما،الرجوعإليهمكان

مبتدعوكل،المستقيمالسبيلوسبيلهمالعظيمالجمهوروهم...نبيهرفيعلمامام

الله،قصمهكادهممنيتجاسر،لامذاهبهمبغيرالإفصاحوعلىيتظاهر،باعتقادهم

المحتاط،اعتزلهممنيفلحولا،خذلهممنيضرهملا،اللهخذلهعاندهمومن

نصرهمعلىاللهدانحسير،اليهمبالسوءالناظروبصرفقير،إرشادهمإلىلدينه

والبحار،البراريوركوبوالقفار،المفاوزوقطعالآثار،حفظفشأنهم...لقدير

،هوىولارأيإلىعنهيعرجونلا-لمجيئالمصطفىالرسولشرعمااقتباسفي

اصلها،بذلكثبتواحتىونقلآ،حفظآسنتهوحرسواوفعلآ،قولآشريعتهقبلوا

واللهمنها،ليسمابالثريعةيخلطأنيرومملحدمنوكموأهلها،بهاأحقوكانوا

بأمرهاوالقوامونلأركانها،الحفاظفهمعنها،الحديثبأصحابيذبتعالى

نإألااللهحزبأولئك،يناضلوندونهافهمعنهاالدفاععنصدفإذاوشأنها،

")1(.المفلحونهماللهحزب

عنللدفاعالأولونبهقاموماالمحدثينجهودبيانعنعاجزوناليومونحن

الحديث.فيالطاعنينوجهفي،السنة

علىدليلجم!المختارالمصطفىعنوالأخبارالسنةكراهيةلمانهذا

الدنيافياليس:يقولالقطانسنانبنأحمدإلىبسندهالحاكمروى:الابتداع

منالحديثحلاوةئرخالرجلابتدعداذاالحديثأهلئبغضوهوإلامبتدع

إ)2(.قلبه

،الرواةأحوالفيوالبحثالأسانيدودراسةوالتعديلالجرحعلمونشأ

باختصار.01-8صالحديثأصحابشرف)1(

.4صالنيسابوريللحاكمالحديثعلوممعرفة)2(
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الدخيل،منلهاوصيانةب!،ستهعلىحفاظآالسقيممنالصحيحبينوالتمييز

فيالأمثلةأروعالحديثرجالضربوقد،المشاقذلكسبيلفيوتكبدوا

فكان!اللهرسولعنواحدحديثتحصيلاجلمنوالمالبالنفسالتضحية

سنتهأنيعلمونلأنهمالواحد،الحديثطلبفيواللياليالأياميسيرمنهمالواحد

.!اللهلرسولحبهممننابعوهذا،النفوسوشفاءالقلوبحياة
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الخلالمة

والتوصياتالبحثنتالجأهم

لممنمخاطبةبقصدجم!نبوتهصحةإثباتفيمؤلفاتمنألفمايعد*

ديننامنالهامالجانبهذايحظىأنيجبولذلكجدآ،قليل!بهيؤمن

.المطلوببالاهتمام

نأوحدهعليهيستحيلالعقلبأنالثابتةوالوقائعالمختلفةبالبراهينثبت،

وحدهالعقلعلىالمعؤلينبأنتثبتالتاريخيةالحقائقإنبلللهدايةمصدرآيكون

شيلآ.الأممأضلمنهم

والمادةالحسعلىالقائمالحديثالعلمأنالظاهرةبالبراهينثبتكماء

.الناسالىالهدايةتقديمفيذريعآفشلأفشلقدوالتجربة

الفطرلأنتعالىاللهوجودإنكارهوالدينعناكبرالضلالليس*

وهيالحقيقيةالمشكلةولكن،سبحانهبهيقرانالإنسانعلىفرضتقدوالعقول

باللهيؤمنونالذينمنقسمآأنفيهذايرمناالىالتاريخمدارعلىمستمرةمشكلة

الأنبياءرسالةعنيعرضونفتراهمعليهمربهمنعمةيجحدوننفسهالوقتفيهم

فهي،أعظمبلللحياةوالماءللأبصار،والنور،للابدانالروحبمثابةهيالتي

علمية،ضرورةهياذ،العقولبهاوتبصر،القلوببهاتطمئنالتيالوسيلة

بهاالأخذوبدون،الناسبينالعدللإقامةوضرورية،ونفسية،وتعبدية،وأخلاقية

.والآخرةالدنيافيالهلاكيقع

مقتحيثالتاريخيةالحقبأصوأمنحقبةع!بعثتهقبيلالناسعاشء

ضلوافقدأغلبهموأما،الكتابأهلمنبقاياإلاوعجمهمعربهمالأرضأهلالله

بآياتواشترواوبدلواوحرفوا،إليهمالمرصلونبهجاءالذيالنوروطمسواوأضلوا

فيوالتبديل،الش!رائعفيوالتحريفالعقائدفيالشركفيهمووقعقليلآ،ثمنآالله

فيهذا،هدايتهمفيلاالناسإضلالفيسببآعنهميصدرماوأصبح،الكتب

ماسةالحاجةفكانت3كتابعليهاينزللمالتيالأخرىبالأممفكيفالكتابأهل
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النور.إلىالظلماتمنكلهمأولئكإخراجفيسببآيكونمنإرسالإلى

حيثمنالربوبيةأدلةجنسمنادلتهاكانتضروريةالرسالةكانتلما*

لهيظهرالناسوبعض،بعضمنأظهربعضهاكاندمان،والقوةوالكثرةالظهور

.لغيرهيظهرلامابالتأملالدلائلمن

ر-!اللهرسولمحمدنبوةعلىالقرآنإليهاأرشدالتيالدلائلأهممن*

يلي:فيماوالتفكرالنظر

حبث:منو!دعوته-ا

.الرسالاتمنبدعةليستوأنهاالأنبياءلدعوةموافقتها-

...وشرائعوأحكاموغيبياتعقائدمنعليهاشتملتما-

كله.الدينعلىظهورها-

بها.المكذبينبعاقبةالتذكير-

حيث:منع!ضالداعيحالفي-2

تكذيبه.معهايستحيلالتيوصفاتهخلقه-

به.السابقةالكتببشارات-

وأتباعه.دينهونصر،وعصمته؟لهاللهنصر-

له.الله:!اده-

الكريم.القرآنالكبرىآينهرأسهاوعلى؟ومعجزانهآيانه-3

ولم،الأحوالبقرائنعنهاوعبروا،هذهالقرآنبطريقةالسلفأخذوقد"

.المتكلمونفعلكمابالمحجزاتيحصروها

دان،ثابتةواحدةطريقةليست-!رونبوتهإثباتفيالمتكلمينطريقة*

فأولئك،كليةتكونتكادسيطرةكلهاطرقهمعلىتسيطرالمعجزاتكانت

ويستشهدونيستدلونالسيرةرحابفيوانطلقواالاستدلالاتفينوعواالذين

الاطريقتهمعنيشذولم،المعجزاتبحصرللقولوأذعوناعادواأنيلبثوالم

النادر.

المدرسةمنتخرجواقدالمعاصرالعقلانيالاتجاهاصحابأنمنبالرغم،

إليها،يسبقوالمبطريقةأتواأنهمإلاالمتكلمينمعتجمعهمالتينفصهاالعقلانية

منفيهاوماالماديةالحضارةلغلبةمجاراة،المعجزاتإنكارفيالاستماتةوهي
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علىواقتصروا،النفوسفيالمؤثرةالشخصيةبصفاتهواكتفوا،ومخترعاتمنجزات

.المعجزاتمنوحدهالقرآن

قيمتها،الناسيدركحتىلهاأصحابهاعرضإلىالفريدةالجوهرةتخاج!

.الباهرةوجوههعلىالناسليقفالجهودبذلأهلهمنيحتاجالقرآنإعجازوهكذا

وعلومه،بلغتهالإعجاز:عليهوقفتماحسبالإعجازوجوهأهممن*

علىوتأثيره،وبمغيباته،تتخلفلاالتيالقاطعةوأخباره،ومعانيهومعارفه

.الاختلافمنوسلامته،النفوس

بهاآمنالتيالطريقلأن،كلهمالرسلبرسالةالكفررت!بهالكفرمنيلزم!!

تج!اللهرسولبمحمدالإيمانإلىتؤديالتينفسهاهيالأنبياءمنبغيرهيؤمنمن

وأصح.وأقوىوأعظمأكثرءجم!بهالإيمانطرقإنبل

محمدنبوةشأنفيغيرهمعأونفسهفيوتفكرخالصأقيامآللهقاممن،

وقلبعاودولو،نبيبأنهوشصلميذعنفسوفحقطالبكانف!ن!اللهرسول

رسولأنهباليقينالقولإليهفسينقلبشؤونهوسائروسيرتهأخبارهفيكرتيننظره

العالمين.ربمن

منوغيرهالإسلامبينويوازنوالطغيانالهوىويجتنبالعدليتحرىمن!

شأنويرفعالرحمنينزهالذيوالدين،البطلانمنالحقحتمآلهسيظهرالأديان

الملكينتقصالذيالدينأما،البرهانظاهردينهووالإيمانبالتوحيدالإنسان

.البهتانمنفهذاوالظلمبالشركالإنسانكرامةويهين،الديان

السابقة-الكتبفيالصفاتبعضبقيتأنخضلرسولهاللهشهادةمن،

مناتباععلىحرصآأبقوهاوتد-لجضعليهإلاتنطبقلاالتي-تحريفهامنبالركم

حسدآبهكفرواالحقأنهوعرفوا!اللهرسولمحمدجاءهمفلماأنفسهمتهواه

أنفسهم.عندمن

اللهعنوغيرهاوالحكمةالرحمةلصفاث-نحسلمثالرسولرسالةإنكار،

.العدلعلىوالأرضالسمواتأقامالذي

،والقولالاعتقاد،؟أركانثلاثةعلى!بهالايمانتعريفإقامةضرورة!!

والعمل.

بطورسولهاللهقولتقديم!؟قولهوتعظيمبم!تعظيمهمظاهرأهممن"

اللهإلىالتحاكموضرورة،ع!هورسولهاللهإلىالتنازعردووجوب،قولكلعلى
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مخالفةمنوالحذر!،ورسولهاللهاختبارمعالاختيارونفي،يورسوله

يبهوو.أمره

تعزيزهبابمنفهيودينهيللرسولوتأييدنصرةفيهاوسيلةكل!!

.وتوقيره

اللهلأمراستجابة!لأمرهوالاستجابة،للهطاعة!الرسولطاعةثة

.الآخرةفيوالنجاةالدنيافيالقلوبوحياةالفلاحوفيهما

فيسيماولا!عبهالتأسيفالواجب،للهوأتقاناأعلمنافالرسول8

العظيم.وخلقهعبادته

الصلاةفيسيماولاقنىأتباعهأنهمأطلقإذا!اكهفيالراجحالقول،

التشهد.فيعليه

والرسالةوالعبوديةالبشريةحيزمنيث!فإخراجهالرسولفيالضلالمنشأ،

.والضلالاتالبدعمنينغلقلابابفتحالحدهذاعلىوالخروج

:المحبوبمنالحاصلالنفعقدرعلىالمحبةتكون-

وء!فهوآخرمخلوقأيفييوجدلادعوتهومنفبهالحاصلفالنفح

منوتأعظمحبهكانولذلك،والآخرةالدنيافيالنجاةطريقعلىدلالذي

إلىيصلفلنامتدمهمايكتعنفعهولكن،أجمعينوالناسوالوالدوالولدالثفس

والملكالخلقمنالربوبيةبصفاتيتصفأنللمخلوقنأنىبحالالخالقنفع

لاوحدهلذلكالمستحقللهإلاالخالصةالعبادةتكونلاولذلكوالتدبير،والرزق

فيالخلقيقعلكيلاالمعانيهذهإيضاحالعلمأهلعلىوالواجب،لهشريك

أعلم.والله،والمخلوقالخالقحقوقبينالخلط

أدلةلنشرالجهودأقصبذلفيالعلمأهلعلىقائمةالمسؤوليةوتبقى8

البدعومحاربةالرسولحقوقوتوضيح،الرسالةعظمةوبيان!،الرسرلصدق

حقوقه.منالناسبعضظنهاالتي

محمدنبيناعلىوسلماللهوصلى

كشيانبننهدبنناصربنثامر:وكتبه
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0000000000000000000000000000011فيهاومنهجيالرسالةلموضوعاتمجملعرض

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000031الحثخطة

الأولالباب

للرسالة-التمهيديالباب-

91.................ء..0000000000000الرسالاتإلىالبشريةضرورة:الأولالمبحث

00000000000000000000000000000022للهدايةمصدرآتكونأنعنعقولهمعجزبيان

0000000000000000000000022وأخطرهاالقضاياأهمفيلعقولهمالمقدسينتخبط-

00000000000000000000000000000000032الاتجاههذهأصحابعلىالمخيمةالحيرة-

00000000000000000000000000000000042لعقولهاتقديسهابسبببأكملطأممضلال-

0000000000000000000000000052!العقولتحيلهماالىلعقولهمالمقدسونيذهب-

000000000000000000000000000000000000،0000052نعتمد؟منفعقل:متفاوتةالعقول-

000000000000000000000000000000000000000072الضروريةالمعارفعنالعقلقصور-

000000000000000000000000000000000000082الشرعتفاصيل)دراكعنالعقولعجز-

00000000000000000000000000000000000000000000003المعرفةمصادرمنالعقلموقع-

00000000000000000000043للهدايةمصدرآتكونأنعنالماديةعلومهمعجزبيان

000000000000000000000000000000000000000000000000000000043العلميةثوابتهماختلال-

0000000000000000000000000000063المادةبأزليةجزمهمالماديةثوابتهماختلالومن

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000073علومهمسطحية-

00000000000000000000000000000083البشريةالحاجاتبأبسطللوفاءعلومهمافتقار-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000093تناقضهم
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.....................................الماديةلعلومهمالوخيمةالنتائج

.................................................جحودبعداعتراف-

.....................................الرسالةإلىالبشريةحاجةتقرير

...................................ونورهالعالمروحالأنبياءرسالة-

.......................الناسعلىالحجةلقيامضرورهالرسالات-

................................................النجاةسبيلالرسالة-

...المرسلينسبيلوبيانالمجرمينحاللمعرفةالرسالةضرورة-

..........................عبادهمناللهمرادلبيانالرسالةضرورة-

....................................بعبادهاللهمنرحمةالرسالات-

..........................الناسبينالعدللإقامةالرسالةضرورة-

............................................أخلاقيةضرورةالرسالة-

................................................نفسيةضرورةالرسالة

......................،........تعالىاللهعلىالرسلإرسالحكم-

.............................سيرتهوخلاصةب!نسبه:الثانيالمبحث

....................................................الثمريفجم!نسبه

....................................................بتننسبهسردأما

00000000000000005..................................+!سيرتهخلاصة

الثانيالباب

:بعنوان-وهوللرصالةالرئيسيالباب-

رسالنه!وصحة!نبوتهإثبات

......................!نبوتهاثباتفيالناصطرائق:الأولالفصل

...................!!نبوتهإثباتفيالسلفطريقة:الأولالمبحث

.............................!!محمدنبوةإثباتفيالقرآنطريقة

...جنسهممنجاءبتيوأنهو!قبلهالأنبياءبمجيءالاستدلال-

قبلهمنبالرسلالمكذبينبحالبالتذكيربهو!أالكفرمنالتحذير-

التفكرثموفرادىمثنىدنهالقيامإلىتدعوجليلةقرآنيةموعظة-

..ء..!الداعيهذا

..............دعوتهفيكاذبأومحمذيكونأناستحالةتقرير-

............الدنيويةالمطالبعنوترفعهالثمخصيةالمطامعنفي-
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تعيينفياقتراحاتهموردللمعجزاتطلباتهمتلبيةفيمجاراةعدم-

جنسها.......................................................................

..............غصضمحمدرسالةحقيقةعلىالوقوفأرادلمنكافالقرآن-

............................................الأخرىلمجينبآياتهالرسالةإثبات-

000000005........................الخلقلمصلحةبالخلقالشديدةع!ي!شفقته-

................الكريمع!محمدمنالعظيمالكتابهذاصدوراستحالة-

.........................اللهمنمرسلبكونهكألمحمدتعالىاللهشهادة-

...........................المرسلينمنع!أنهعلىبالقرآنسبحانهقسمه-

..........................................الباهرالنصرذلك!ي!!لهاللهنصر-

......................................ءجمي!%فيهالحسنةالصفاتأكملاجتماع-

................،..............................فبهالسابقةالكتببشارات-

............................................................بالغيوبوأإخباره

............................!.........................!لمج!%لهاللهعصمة

...............................وحديثهاقديمهاالشراحكلعلىشرعههيمنة

.........................................وأبالرسولالمكذبينمزاعمتفنيد-

علىالآيات)ظهورحولظضنبوتهاثباتفيالسلفلطريقةموجزتمهيد-

.............................................................وكثرتها(-نبوته

.............................................ءفينبوتهإثباتفيالسلفطريقة

..............................عنهحنبوتهإثباتفيوطريقتهمالسلفمننماذج

فييحصروهالم!نبوتهعلىالأدلةجمعفينشطواالذينالعلماء-

..........................................................ومنهم،المعجزات

...............ونبوتهإثباتفيالسلفلمنهجالمتكلمينبعضخضوع!

.......ومنهم،المتأخرينمننبوتهإثباتفيألففيمنالشأنهووهذا،

..........................يانبوتهإثباتفيالمخالفينطرائق:الثانيالمبحث

..........................!رنبوتهإثباتفيالمتكلمينطريقة:الأولالمطلب

.............................المعتزلةطريقة

..........................................عت!نبوتهإثباتفيوطريقتهالجاحظ

..................................................................الغزاليطريقة

...................................................................الرازيطريقة
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...........................................-......الرازيعندالمرضيةالطريقة

...............................................................المالريدييمه

...ء.................-..........................................الماورديطريقة

......+.....................!!نبوتهإثباتفيالعقلانيةطريقة:الثانيالمطلب

...............................المتكلمينقولمنالنقيضعلىالعقلانيةقول

...................................................................ونماذجأمثلة

..............................!نبونهاثباتفيالدلائلأمهات:الثانيالفصل

......................................الكريمالقرآنالكبرىآيته:الأولالمبحث

......................عقبوومحمدلنبيناالكبرىالآيةهوالقرآنأنعلىالأدلة

.........................................................الإعجازهذاتوضيح-

.........................................................ب!محمدحالبيان-

وبلاغتهفصاحتهعلىالعربأجمع،اللهإلىنسبهبكتابأتى-ش!%أنه-

......................تترىوآدابشتىعلومعلىواشتمالهنظمهوحسن

.......،..........................................الكتاببهذاالتحديوقوع-

........................................................التحديدواعيوجود-

.................................لأنهمفمحمدنبوةصدقالتحدينتيجة-

......النبوةغلاماتمنمجموعةدمابرازهالتحديلايةالإسلامشيختفسير

................................الأنبياءمعجزاتاضعافتعادلالقرآنمعجزة

............................................................القرآنإعجازوجوه

................................................القرآنإعجازوجوهأبرزمن-

وجوهستةوهي:القرآنفيالإعجازوجوهأبرزلجمعمتواضعةمحاولة-

.......................................حيثمنبلغتهالإعجاز:الأولالوجه

...............................ومعانيهومعارفهبعلومهالإعجاز:الثانيالوجه

............................................................................شبمه

.....................تتخلفلاالتيالقاطعةبأخبارهالإعجاز:الثالثالوجه

.................-تبديلآأو)ضافةأوكانحذفأ-تغييرأيمنالقرآنحفظ

..............................................................القرآنحفظتيس!ير

........................................بمدةالفرسعلىالرومبنصرالإخبار

.....................................الكفرعلىبأعيانهمأناسبموتالإخبار
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.....................مكةفييتنزلوالقرآنقريشكفاربهزيمةوأخبر

.......................كلهالدينعلى-لمج!!محمددينبظهوروأخبره

.............................للمنكرينالقرآنتعجيزوجوهأعظمومن

........................................الموتتمنيعناليهودتعجيز

...........،................................المباهلةعنالنصارىعجز

.....................................بالمغئباتالإعجاز:الرابعالوجه

.........................النفوسفيبتأثيرهالإعجاز:الخامسالوجه

.............................................فآمنتمنهتعجبتوالجن

..........والاختلاتالتناقضمنبسلامتهالإعجاز:السادسالوجه

.............بنبوتهالتسليمعلىبالرسلالإيمانتوقف:الثانيالمبحث

....................................عقلهفليتهممتماثلينبينفرقمن

................الرسلبينالإلمانفيالتفريقعدمالدينأصولمن

.................قبلهالأنبياءبسائرتكذيب-لجب!همحمدبنبوةالتكذيب

...............................................الحقائقتتضحبالمقارنة

...................!بمحمدالتكذيبمعنبيبنبوةالتصديقامتناع

...................................عتب!إرسالهالىتدعوكانتالضرورة

..........................!يديهعلىتحقققدالرسلدعوةمقصود

............................+المرسلينفياللهسنةمصداق!محمد

نبوتهصحةإلىللتوصلوالتقسيمالسبربدليلالأخذ؟الثالثالمبحث

........................................................كذابآيكونأن-

......................................................مجنونآيكونأن-

...........................................................شاعرإ!إنه-

....................................والكهانةبالسحرجمروورموه

الماللجمعطالبآبدعوتهمتاجرأ-بهالمكذبينعند-يكونأنوأما

00000000005000000000000000000000000000005...................أخرىشبهة

........................................................تقولهيقولونأم

..........................................................الأولىالشبهة

.........................ثفسهللماءمنلمولهدد!ك!محمدلكونأن

..................................كثيرةأحوالفيالقرآنلتنزلحاجته
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...........................................................العتابآيات

..................................................والتنبيهالتحذيرآيات

.....................العربمشركيمنعلومهيتلقىعبه!بأنهالزعم

.................الكتابأهلعنالعلميتلقىءتج!%محمدآأنالزعم

..........................أعجميمنعلومهيتلقىمحمدآبأنالزعم

...الأخرىوالدياناتدنيهبينالموازنةمنهجاعتماد:الرابعالمبحث

.....................................الموازنةعليهاتقومالتيالأسس

.......................................الظلموتحريمالعدلإقامة-ا

..................حالكلفيمحرموالظلمأحد،لكلحقالعدل

.................................................*..الطغيانتجنب-2

....................................والطغيانالظلمأعظمبالئهالشرك

.................................الدينفيالغلوعناللهنهىولذلك

....................................................الهوىاجتناب-3

.....................................منهاوالغرضالموازنةفيقاعدة

....................غيرهعلىالإسلامفضلتبينالتيالأمثلةبعض

...............................دثهالتوحيدوتجريدالعدلتحقيق-ا

..........................................الأخرىوالكتبالقرآن-2

.........................................محفوظةالإسلاممصادر-3

...................................السنةوهيالثانيالوحيحفظأما

...................وخيرهاالرسالةنفععمومحيثمنالمقارنة-4

العقائدبابفيغيرهعلىالإسلامفضائلمنمختصرةنماذج-5

.............................................وآدابهالكبرىالإسلام

................................................العقائدبابفيأولآ:

.....................................................بالثهالإيمان

..................................................الإسلامشعائر:ثانيآ

................................................العلمطلببابثالثآ:

........................................والآدابالأخلاقباب:رابعآ

............أميآكانأنهمعبالغيوبإخبارهصدق:الخامسالمبحث

...............................................بالغيبالإخبارخطورة
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...............اللهعندمنالغيوبانعلىتدلفحالهفيقرائن

.............اللهعندمنالغيوبأنعلىتدلعنيووقومهفيقرائن

..........ضلالاتمنالكتابأهلعندماوفضحبالغيوبإخبار

........جمبه!محمدنبوةدلائلمنالسلامعليهالمسيحصلبنفي

................................ء..........جدآهامةمسائلهذاوفي

....................ء.................بالغيوب-لمجيووأاخبارهمننماذج

............................الكريمالقرآنمنالواردةالأخبارأولآ:

................................الحرامالمسجدبدخولالإخبار-ا

..........................الهجرةقبلالمشركينبهزيمةالإخبار-2

......لدينهموالتمكينالأرضفيالمؤمنينباستخلافالوعد-3

........................سئقلبونكفرواالذينبانع!لهالوعد-4

مكرهمسيرداللهوأنيك!بهبالمكركفرواالذينبعزمالإخبار-5

..........................بدريومللمشركينسيقعبماالإخبار-6

.........النضيربنيويهودالمنافقينبينسيحدثبماالإخبار-7

..................وقوعهاقبلوأحداثهاالمعاركبعاقبةالإخبار-8

..........................................النصرسورةنزلتلما-9

...............................فارسعلىالرومبنصرالإنجار-15

................................-....بالمستقبلاتالإخبارومن-11

.....................أبدآالموتيتمنوالناليهودبأنالإخبار-12

................................الكفرعلىأقوامبهلاكإخبار-13

...ء..........فمحمدبهجاءالذيالهدىبظهورالإخبار-14

................................السنةمنبالغيوبوت!!اخبارهثانيآ:

.................................بالمغيباتالصحابةالرسولتحديث

.........................................النبوةأعلامأعظممنوهذا

.................................الناسويراهاتقعبأمورع!إخباره

........................أخبركماقطحآتقعسوفبأموررإخباره

عليهووانطباقها!بهالسابقةالكتببشارات:السادسالمبحث

............ء..................عيملهيشهدونالكتابآهلعلماء-

..................لأسباببهايئ!تصديقآالناسأقربالكتابأهل
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00000000000000000000000000000000000926تقدمهقنبهئبشرأنالنبيئشرطمنليس

000000000000000000000000000000000000000275الكتابأهلعندبماللاستشهادتأصيل

00000000000000000000000000000027الخاتمالنبيئ-!بمحمدالبشاراتإنكارخطورة

000000000000000000000000000000000000000271-القديمالعهد-التوراةبشارات:أولآ

000000000000000000000000000000000000000000272جدآكثيرآوكثروأثمزهأباركهأناها

000000000000000000000000000000000000927قولهالسلامعل!موسىبهاللةبشرومما

000000000000000000000000000000000000000282وصفةاسمآءلج!الإنجيلفيبهالبشارة

00000000000000000000000000000000000000000000282-الجديدالعهد-الإنجيلبشارات

000000000000000000000000000000000000000000000000282الإنجيلمنالبشاراتنصوص

0000000000000000000000000000000000285)المعزي!لكلمةالنصارىتأوللبطلانبيان

0000000000000000000000000000000000092-ج!رو()معجزاتهالأخرىآلاته:السابعالمبحث

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000292الحق-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000292البشات-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000292البرهان-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000292لآيةا-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000392سلطان-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000392-آلة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000392نآهاوبر-

0000000000000000000000000000000000000000000000392عقلآمستحملةلسصتالمعجزات

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000492اللهعندالآلاتانما

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000492والجواب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000592المحجزاتأقسام

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000992بتيإلاتهمننماذ!

00000000000000000000000000000000992وأمثلته.العلمجهتهكانما:الأولالمطلب

00000000000000000000992واحدتاريخيحدثمنايتخلفلاتارلخيةعلوماولآ:

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000992الأولالضرب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000992الئانيالضرب

000000000000000000000000000000000000000000000203التحدي-منهيعلوم"لانيآ:

000000000000000000000000000000203تتخلفلاالتيالسننقبيلمنهيعلوم!لالثآ:
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00000000000000203نفوسهمفيالكفاريضمرهمافضحقبيلمنهيعلومرابعا:

00000000000303تكذيبهايستحيلبحقائقوالكونالخلقصفةتبينعلومخامسآ:

000000000000000000000000000000000000000000403القدرةجهتهكانما:الثانيالمطلب

503.-000000000000000000ياليهوشوقآ!عنهبعدهعلىحزنآالجذعحنين8

00000000000000000000000000000000000000703وتكئيره!أصابعهبينمنالماءنبع،

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000803الطعامثكثير

000000000000000000000000000000000000000000000803الجبلوارتجافالحجرتسليم،

00000000000000000000000000000000000000000803لهوطواعيتها!معهالشجركلام8

0000000000000000000000000000000803المرسلينوخاتمالأنبياءآخرص!!ىف"

000000000000000000000000000000031بصدقهالقاطعةع!أحوالهقرائن:الثامنالمبحث

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000311مومهمن!مولفه

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000312القرائنمنتح!ازهده

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000050000000000313ص!ثباته

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000315جأشهورباطةفصبره

00000000000000000000000000000000000000000000000316بالوعدووفاؤهللعهد!حفظه

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000317ركلمةجوامع

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000032د!خلقهكمال

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000322دليقوصف

000000000000000000000000000000000000000000000005000000000000000000000325!ك!اتواضعه

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000326ك!اصدقه

000000000000000000000000000000000000000000000،000000000328بأمتهوشفقتهص!رحمته

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000328وعفوهعئئحلمه

00000000000000000000000000000000000000000000000033والتأديبالتعليمفي!طاسلوبه

00000000000000333الأنبياءبهجاءتمالأصلوموافقتهغطدعوته:التاسعالمبحث

336........................ء.0000000000الجامعةللوصايامؤكدة!دعوتهجاءت

0000000000000000000000000،000000000000000338كفرفقدالمرسليندينخالفماكل

0000000000000000000000000000000933والكفرالضلالعلاماتأظهرمنالدينلفريى

933سوا?-.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000كلمة

00000000000000000000000000034أصحابهبعضطريقعنص!دعوتهلعرضنموذج
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......................للأنبياء!أدعوتهلموافقةلهكثيرينتصديق

قلهعلىالمشركونتعاقدحينفلهاللهعصمةالعاشر:المبحث

...............نبوتهعلىالآياتأعظممنولرسولهالثهعصمة

فيهااللهعصمهالتيالكبرىللمواقفموجزعرضوهذا-

أمتهونصر،حياتهفي-لج!لهالأمرإتمام:عشرالحادكطالمبحث

.......................................................مماتهبحددعوته

...........الكاذبينويخذلويؤيدهمرسلهينصرأنالهسننمن

...........................الأرضفيحدثأعظمبتيديفظهور

.....................الأوقاتأحلكفيءلمجي!لهبالنصرالوعدكان

...ء........؟الأديانديئهيستاصللملماذا:قالمنعلىجواب

................................اطلالباوزهوقالحقبمجئالقطع

...........................للمؤمنيناللهنصرفيوريبهمالمنافقون

..............................المرتدينعلىوالغلبةبالنصرالإخبار

.............................................بمكةنزلتالنصرآيات

................................................................قاعدة

...........................نصزهاللةييسرالوعودتلكيصذقمن

....................................للأمةوالنصرجم!%الرسولدعاء

..................الديننصرةفي-عنهماللهرضي-الصحابةأثر

.....................................وشريعتهعشر:الثانيالمبحث

.............................................وشمولهاالثريعةكمال

.........-.................الإسلامشريعةفيالعبادةطريقوضوح

....................................................محفوظةالشريعة

.........................................................الشريعةيسر

.................................................!شريعتهتوسط-

....................................وفضلعدلشريعةفشريعته

....................................الشريعةأحكاملالتزامالداعي-

..............................الجريمةلدابرالمحمديةالشريعةقطع

...............................نفعهااستمرارلعواملالشريعةحفل

.............................!رسالتهانكارخطورة؟الثالثالفصل
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تبارك-الربذاتفيطعنجم!رسالتهفيالطعن:الأولالمبحث

.....................................................بالكليةلهجحدبل

..!ربهبالإلمانإلايتمانلاوالمآلالحالصلاح:الثانيالمبحث

الآنجر.الباب

رفحفوقهبيان

........................................ب!ابهالإلمان:الأولالمبحث

...........................................................هامتنبيه*

.......................يليمافيشمل)الاعتقاد(:الأولالركنفأما

...................................بهالإيماننواقضمنكانولهذا

......................................................(باللسان)القول

005............................................................)العمل(

........................إليهوالتحاكم!!قولهتعظيم:الثانيالمبحث

.....................................!هورسولهاللهقولتقديم-ا

........................!ورسولهاللهإلىالتنازعردوجوب-2

...................................يك!ورسولهاللهإلىالتحاكم-3

.................علينااللهنعمأجلمنوهذا:الحكمة!تلاوته

...................................الناسبينبالحكمي%لهاللهأفز

.......................!ورسولهالةاختيارمعالاختيارنفي-4

.......................!ابهجاءلماالتسليمكمال:الثالثالمبحث

..................................!للرسولالتسليمكمالوجوب

........ونهيهلأمرهوالاستجابةب!،طاعتهوجوب:الرابعالمبحث

..............................................ع!الرسولطاعةعاقبة

...................................القلوبحياةلأمرهالاستجابة.

............................،.....السنةمنفالرسولبطاعةالأمر

.............بهديهوالأخذو!ابهالتأسيوجوب:الخامسالمبحث

......................................للهوأتقاناأعلمنا:-لج!الرسول

الرسولواتباعكت!أمحمدالرسولباتباع؟دثهالعبدمحبةعلامة

...........................................سبحانهاللهبمحبةالفوز

.......................الجزاءاعظمفهوللرسولالمتبعينجزاءأما
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00000000000000000000000447الضلالةعنوالبعدالهدايةطريقهوءلمج!الرسلاتباع

000000000000000448بغيرهوالاقتداء!رأمرهمخالفة:منالحذر:السادسالمبحث

000000000000000000000000000000000000000000000000000000،0045بغيرهالتأسيمنالحذر

000000000000000000000000000000000000000000000000453لمج!همحبتهلزوم:السابعالمبحث

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000453عليهاالأدلة

455..........-......--.000000000،00000000000005..-....00000000000ب!ابمحبتهالمراد

000000000000000000000000000000000000000458وتوقيرهص!تعزيزهلزوم:الثامنالمبحث

00000000000000000000000000000461!صعليهوالسلامالصلاةوجوب:التاسعالمبحث

000000000000000000000000000000000000000005000000000464ف%غيرهعلىالصلاةحكم

00000000000000000000000000000000000000466ءلمجيرو%وذريته"اهله"آلهتز:العاشرالمبحث

0000000000000000000000000000000000000466اللغةفيوارأأهل()آل(باوالمرادأولأ؟

00000000000000000000000000467النصوصفيواو)أهل(لل)آل(الأولالمعنى:ثانيآ

000000000000000000000000000000000000000000000467الن!بيةالقرابة:الأولالمعنى-ا

00000000000000000000000000468النصوصفيوار)أهل(لل)آل(الثانيالمعنىثالثآ:

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000468الدينعلىالأتناع-2

000000000000000476المؤمنينامهاتص!!ازواجهحقمعرفةعشر:الحاديالمبحث

00000000000000000000947عنهمورضييتيأصحابهعلىالثناء:عشرالثانيالمبحث

00000000000000000000000484بهاوالاحتجاج،ع!اسنتهصيانه:عشرالثالثالمبحث

0000000000000000000000000000000000000000000948والنوصياتالبحثنتلايجأهمالخلالمة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000094حيثمنودعوته-ا

0000000000000000000000000000000000000000000094حيثمن+.!الداعيحالفي-2

000000000000000094الكريمالقرآنالكبرىآيتهراسهاوعلى؟ومعجزاتهآياته-3

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000394المحنوباتفهرص
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